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 מבוא

 הגדרות  .א

 :ורים הבאים המשמעות הרשומה לצידםלקיצינה וח זה תהילמען הנוחות , בד

חברה מנהלת  – וגננות השתלמות למורים נותקר  -  "הקופה התאגידית" או התאגיד"החברה", "" •

 .בע"מ

 .שוק ההון, ביטוח וחסכון רשות  –שוק ההון"  רשות " •

 .שוק ההון, ביטוח וחסכון רשות הממונה על   -"הממונה"  •

 .2005-על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה קוח חוק הפי -"חוק קופות גמל"  •

ניהול קופות לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ו  -"תקנות מס הכנסה" "תקנות קופות הגמל" או  •

 .1964–גמל(, תשכ"ד 

  .פקודת מס הכנסה, ] נוסח חדש[ -"פקודת מס הכנסה"  •

 . הה שנגוסט באותשנת הלימודים שהסתיימה בחודש או –"שנת דיווח"  •

וכן חוקים, תקנות,  מס הכנסה פקודת קופות גמל, תקנות קופות הגמל, חוק -"ההסדר התחיקתי"  •

כפי (, הנחיות מחייבות ונהלים החלים על קופות גמל צווים, דינים, חוזרים )לרבות חוזרי הממונה

  .תבתוקף מעת לע שיהיו

 

 די עתימידע צופה פנ ב. 

מידע צופה  החברהותחומי פעילותה, בדוח זה כללה ה ועסקיה , התפתחותהחברהאור דוח זה, עוסק בתי

  "(. מידע כאמור כולל,חוק ניירות ערך" –)להלן  1968 –פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

תידיים, אשר נים עבין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או עניי

. מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל החברהה בשליטת תם אינה ודאית ואינהתממשו

"בכוונת  ,מאמינה" החברה" ,מעריכה" החברה" ,מצפה" החברה" ,צופה" החברהבאמירות כמו "

 מתכננת" וביטויים דומים.  החברה"בוחנת",  החברה ,""החברה

תה הסובייקטיבית של הנהלת א מבוסס רק על הערכוה עובדה מוכחת והוו מהומידע צופה פני עתיד אינ

, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה בפניה במועד עריכת דוח זה, החברה

ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של 

  . באופן עצמאי החברהל ידי הנהלת נכונותו לא נבחנה עהם, והמידע הכלול ב

בנוסף התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד אינה ודאית והיא תושפע מגורמים 

, ובכללם, גורמי הסיכון המאפיינים את החברהאשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת 

 החברהיעים על פעילות רמים החיצונים המשפבסביבה הכללית ובגוויות , וכן מההתפתחהחברהפעילות 

 המתוארים בדוח זה. 
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מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הינן סבירות, הרי שקוראי דוח זה  החברהעל אף ש ,לפיכך

יד מוזהרים בזאת כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות מאלה שהוצגו במידע צופה פני עת

 ובא בדוח זה. המ

א' לחוק 32פי הוראות סעיף -כדי להוות הגנה עלסקה זו לעיל, כשלעצמו, ק אין באמור בפת ספלהסר

בדבר מידע צופה פני עתיד ובמקרים בהם נכלל מידע צופה פני עתיד כאמור,  1968 –תשכ"ח ניירות ערך 

 . יצוין הדבר באופן מפורש

 

ים מקצועיים סגרתו מקובלים מונחע מקצועי רב אשר במים ידהינן בתחומים הדורש החברהפעילויות 

. על מנת להביא את תיאור עסקי התאגיד באופן בהיר ככל שניתן, החברהות רבים החיוניים להבנת פעיל

תוך שימוש הכרחי במונחים מקצועיים אלה, בצרוף הסבר ובאור ככל שניתן.  החברההובא תיאור עסקי 

זה בלבד והתנאים המלאים  זה הינו לצרכי דוח יונים הכלולים בפרקהפנס התיאור המובא לגבי המוצרים

בהוראות כל דין והוא לא בתקנוני הקרנות, ו/או  החברההתנאים המפורטים בתקנון  והמחייבים הם

 מהווה ייעוץ ולא ישמש לצרכי פרשנות התקנון כאמור. 
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 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה   -א'   חלק
 

  התפתחות עסקיולות התאגיד ותיאור פעי .א

 

  ליכל .1

 .  (520027251)מס' חברה:  1965בשנת  בע"מ התאגדה בישראל כחברה החברה 

מסוג קרן השתלמות: החברה הינה חברה מנהלת שבניהולה שתי קופות גמל  1.1.2011החל מיום 

 קרן – והשנייה ("הרגיל המסלולקרן ")להלן:  רגיל מסלול וגננות למוריםהשתלמות  קרן – האחת

" או הקרנות)להלן: " ("המקוצר המסלולקרן " )להלן: מקוצר מסלול– ותוגננלמות למורים שתה

 "(. קרנות ההשתלמות למורים" או" קרנות ההשתלמות"

ההצטרפות לקרנות ההשתלמות  שמנפיק הממונה.שנתי ת מתוקף אישור ופועלמות תלקרנות ההש

מורים ורשמיים  לדים במוסדות חינוךדיים וגננות בגני יר יסופתוחה לעובדי הוראה בבתי ספ

 בפיקוח ממשלתי. 

המורים בישראל הסתדרות נכון לתאריך הדוח, החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

  בחברה באופן שווה. באמצעי השליטה מחזיקים מדינת ישראלו

 

 להלן תרשים מבנה האחזקות בחברה: 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ות חברה ננוג ות למוריםקרנות השתלמ
 בע"מ מנהלת

 ישראלמדינת 
50% 

הסתדרות המורים 
 בישראל

50% 

נת בהם מדי תאגידים
-יקה בישראל מחז

י מאמצע 25%
השליטה/מכוח 

בעה/מהסמכות ההצ
רים ירקטונות דלמ
ופות הגמל וק
 ניהולם, באם ישנןשב

תאגידים בהם 
סתדרות המורים ה

 25%-יקה במחז
י מאמצע

מכוח השליטה/
בעה/מהסמכות ההצ

למנות דירקטורים 
וקופות הגמל 

שנן י באםבניהולם, ש
 כאלה
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 שינוי מבני .2

בני של החברה במסגרתו הופרדו נכסי הקרנות מהחברה וזו ושלם הליך שינוי מה 31.12.2010ביום 

במסגרת השינוי המבני "(. השינוי המבני)להלן: " קיבלה רישיון חברה מנהלת לניהול קופות גמל 

ייבויותיה, לבין והתח נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, נכסיה

)ו( לחוק קופות הגמל, 86מהלך זה נעשה בהתאם להוראת סעיף . ןיהיבויותוהתחי ן, נכסיהנותרהק

 השינוי המבני ביצוע, אישור רשות המסיםעל פי  נהלים שהוציא אגף שוק ההון בנושא.לולחוזרים ו

 ווה אירוע מס. ילא ה

נים תקנוכן, לת ונון חדש לחברה המנהית תקהאסיפה הכללבמסגרת השינוי המבני אושר על ידי 

אושרו על ידי בנאמנות על ידי החברה. מסמכים אלה קרנות ההשתלמות המנוהלות ל יםשחד

 רשם החברות. המנהלת נשלח ועודכן אצל תקנון ההתאגדות של החברה הממונה ודיווח על 

עבור עמיתים  תזכויוקרן המסלול הרגיל משמשת כקרן  ביחס להסדרת תקנוני הקרנות יצוין כי

מסלולי החיסכון בקרן  קרן.צבירה עבור עמיתים המושכים כספים מה ןאים להשתלמות וכקרהיוצ

בשיעורי ההפרשות והחיסכון, בתקופות החיסכון, ברציפות ו/או פגיעה  שינויללא נותרו כשהיו, 

מהוראות נבוע הזכויות, בזכויות למשיכת כספים וליציאה להשתלמות, למעט שינויים העשויים ל

 ן במשרד האוצר.שוק ההורשות בתקנון הקרן על פי דרישת  זון אקטוארי שהוטמעמנגנון לאי

, חשבונות 2011בינואר  1החל מיום הממונה כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה, על פי הנחיות 

 .יהולהעמיתים במסלול הרגיל משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות של הקרן ובניכוי דמי נ

כתוצאה מהשינוי המבני ושינוי תקנון התוכנית העמיתים  תויובזכשינוי  יהה לאבקרן המקוצרת, 

 אגב השינוי המבני.

הוסכם שהקרנות ישלמו דמי ניהול לחברה המנהלת בהתאם  -ביחס לשני סוגי הקרנות 

 להוצאותיהן בפועל ובכפוף לשיעור המקסימלי של דמי הניהול שנקבע בהוראות החוק.

 

 העברה או מכירה, הרכיש .3

לא בוצעו בחברה כל רכישה, מכירה או העברה של יך החתימה על הדוח רלתא בשנת הדוח ועד

רוק, כינוס נכסים התקיימו בחברה הליכי פי אל ,הרגילשלא במהלך העסקים  בהיקף מהותי נכסים

 ת,אך עם זא רנותותיים, לרבות מיזוגי קהליכי מיזוג או רכישה מה או הסדר נושים ואף לא בוצעו

 

צעת הנהלת החברה למזג בין החברה לבין טוריון החברה פה אחד את הקרדי אישר 27.3.2017ביום 

חברה מנהלת בע"מ )להלן:  –חברת קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

קרן  "( ובין קרנות ההשתלמות שבניהול החברה לבין קרנות ההשתלמות שבניהולקרן מו"ת"

 חברה.דירקטוריון של הה דוחב 4.4סעיף ע נוסף ראה ידלמו"ת. מ
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 ויות המתייחסות לקרנות ההשתלמותתפתחה .4

 אקטוארי איזון מנגנון •

רה ונכסי הקרן, התבקשה בי וההפרדה בין נכסי החמבנהממונה את השינוי ה אישורכחלק מ

ית לקיום הרגיל תפעל לקבלת ערבות חיצונ במסלולההשתלמות החברה על ידי הממונה כי קרן 

 פן שלא תידרש ערבות כאמור.נה באויתים או תתקן את תקנומהע יהתחייבויותיה כלפ

 ןאיזו מנגנון בתקנונה עתקב ההשתלמות קרן כי נקבע הממונה מול החברה של הדיונים במסגרת

, הקרן תבצע זה מנגנון במסגרת. תיהמילע בהתחייבויות לעמוד תוכל הקרן כי שיבטיח אקטוארי

קה זו, הנהלת ות בדיבהתאם לתוצאקטוארית ואה קי, בדהחברה ידי על שתיקבע הלתקופ אחת

ות החל תלמתהיה רשאית לבצע שינויים עתידיים בזכויות העמיתים היוצאים לשנת הש החברה

 .שלמת הבדיקה האקטואריתמהמועד שלאחר ה

או  חברהב הוכלשת משינוי ונובע ןאינ לעיל האמורות ותהדריש מבקשת להבהיר כי חברההנהלת ה

 לשם לעת מעת פעלה החברה. הממונה דרישת , אלא בשלסדרםהתנהל כלם יכבעסקיה, הממשי

  ליוםהקרן  נכסי על בוצעה ןבקר אחרונה אקטוארית בדיקה. כאמור אקטוארית בדיקה ביצוע

הקרן לעמוד  רי בקרן ועל יכולתה שלהצביעו על עודף אקטוא הבדיקה ממצאי .31.8.2016

ייב את החברה לח נתהכוו על הממונה ההודיע 2016בשנת יה כלפי עמיתי הקרן. בהתחייבויות

הטעמים מן בביצוע בדיקה אקטוארית של הקרן מידי שנה. החברה הודיעה על התנגדותה לכך 

 בעניין זה טרם התקבלה. שוק ההון. החלטת הממונה רשותבאריכות בפני נציגי שפורטו על ידה 

וכן  31.12.2008מור ליום כאות י, בדיקאקטואר חיצונ אמצעותיצעה בהקרן ב הממונהלבקשת 

אשר הצביעו כי בקרן קיים עודף אקטוארי ועל יכולתה של הקרן לעמוד  31.8.2013ליום 

כאמור, אשר על בסיסו קיים עודף אקטוארי מאזן אקטוארי רן. בהתחייבויותיה כלפי עמיתי הק

  .24.12.2018ון בתאריך ורידירקטבואושר  31.8.2018בקרן,  נערך גם ליום 

 2020מבר צדב 31 יוגש עד אשר 31.8.20דוח אקטוארי ליום  החברה עורכת הממונה שתלבק

  .כמבוקש

 

 כספי עודף •

 וריון של החברה.בדוח הדירקט 9.3לעניין מידע בדבר העודף הכספי ראה סעיף 

 נההקורונגיף  •

וריון קטירבדוח הד 2.2ף ראה סעי החברה,ת על פעילו פעתווהש לעניין מידע בדבר נגיף הקורונה

 .של החברה
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   פעילותחום ת .ב

 לתקופת נכון .שכיר במעמד הוראה לעובדי השתלמות קרנות ניהולא לחברה תחום פעילות אחד והו

מסלול רגיל  – גננותמות למורים ו: קרנות השתלהשתלמות קרנות שתי החברה של בניהולה הדוח

  .וצרמסלול מק –גננות תלמות למורים ווקרנות הש

 חוק וראותהל לב ובשים) תוענפי קופות גמל של מנהלת וכחברה המנהלת הברהח נוןלתק בהתאם

 ניהול מדמי נובעות החברה הכנסות כל. רווח מטרתל שלא הינה החברה פעילות(, גמל קופות

 .בפועל ותצאהו בסיס על המחויבים

 

  במניותיההחברה ועסקאות בהון  תעוהשק  .ג
 

  יות. הון מנ להן יוא מוגבלת בערבותרה החב

 האחרונות. בשנתייםה לא בוצעו שינויים בהון החבר

 

 דיבידנד קתחלו     .ד

וגובה דמי ניהול בהתאם  רווח למטרת שלא החברה לתפוע תוענפי קופות גמל של מנהלת כחברה

רה אין ולא פיכך, לחבותיה כאמור. לות מעבר להוצאנסלה הכ ושייווצרבלי להוצאותיה בפועל, מ

  ידנד.ק דיבללחת ליכותהיה 
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 לפי תחומי פעילות  תיאור עסקי התאגיד –לק ב'  ח
  

   
 ושירותים םמוצרי .א

 

 בתחום הפעילות  ותהכלולהקרנות  סוגי .1

ת ופן לתקמד שכיר. נכותחום הפעילות של החברה הינו ניהול קרנות השתלמות לעובדי הוראה במע

 שתלמות: הולה של החברה שתי קרנות הח בניהדו

ענפית  קרן השתלמות יל הינהקרן המסלול הרג – רגיל מסלול – ותננוג וריםמל תלמוהשת קרן

ראה בבתי ספר יסודיים וגננות בגני ילדים עמיתי הקרן הינם עובדי הו .ק קופות גמלגדרתה בחוכה

הקרן  תי אחר.ו משרד ממשלנוך אד החישרקוח ממוכרים בפיו א רשמייםשהם מוסדות חינוך 

 מהטבות מס. ולהנותות או לחסוך בה לכל מטרה מי השתלם לצרכפיכס בורלעמיתיה לצאפשרת מ

, 6הקרן בגין תקופת חיסכון בת ם זכאים לצאת לשנת השתלמות במימון קרן זו העמיתיעל פי תקנון 

, 66.66%שיעור של ודשי בח מענק הקרן לעמיתיהשנים. בתקופת ההשתלמות משלמת  8או  7

רה הממוצע י שיעור המשון בהתאמה, ועל פות חסכשנ 8או  7 ,6של לפי ניצול , 88.88%או  77.77%

ערב היציאה לשנת מענק מבוצע בהתאם לרכיבי השכר כון. חישוב סכום המשך כל תקופת החיסב

נוך בחנה הנהלת יחרכת ההרפורמה במע ההסכמים הנוכחיים והעתידיים ובעקבות לאור. השתלמות

, וטה לפיה עד לשנת תשע"לה החלרת זו קבגסמבי וגובה המענק החודשהחברה את ההשלכות על 

אותה די ביטוי באופן יחסי מית היוצא להשתלמות תבוא ליגובה המענק החודשי שמקבל ע ובבחיש

 המספר רההחב הנהלתל. ", ככל שקיבותמורה עוזתוספת לשכר שקיבל העמית בהתאם לרפורמת "

 .רומאה ובהחיש דרך על םרטימפו הסברים  הקרן של האינטרנט באתר

 ההשתלמות בשנת הבאים התשלומים את שתלםמה העמית עבור הקרן משלמת נה,לתקנו בהתאם

 : בנוסף למענק ההשתלמות

 "ל הנהוג באוניברסיטאות בארץ, לפי היקףהשלום שכר לימוד עד לגובה שכת -שכר לימוד  •

  תקופהמשרה הממוצעת בתהלימודים ובהתאם לשיעור ם/ת בתוכנית לתו למששאושר השעות

 סכון.יהח

ביטוח תלם/ת למוסד לשולמו ע"י המשהביטוח הלאומי שהחזר תשלום דמי  -ומי טוח לאדמי בי •

לפי תעריף סטודנט או לפי תעריף מינימלי. החזר הסכומים נעשה  וינהלאומי. סכום דמי הביטוח 

 גשת קבלות.כנגד ה

התשלום  תא תוברהמבוטח בפנסיה צ הקרן משלמת עבור המשתלם/ת - רן פנסיהקללום שת •

ורים. ין פיצויי פיטכולל הפרשה בגה ד וחלק המעסיקחלקו של העוב - לקרן הפנסיה המקובל

המענק החודשי  ע על בסיס המשכורת המלאה לפיה מחושבסכום התשלום לקרן הפנסיה נקב

 למשתלם/ת.

 הזכאית לדמי ליד ,שנת השתלמות מטעם הקרן וילדהיצאה לר שאיתה מע -דה דמי ליתשלום  •

ר עמיתה אשר מקבלת החז השבתון. ועד עשרה חודשים לאחר תום איבמ 26 -תאריך המל חה

 , זכאיתאית כלל לדמי לידה מביטוח לאומיאו אינה זכ אומי בסכום כלשהודמי לידה מביטוח ל
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זכאית  ההייתים להם ילידה המקסימלה ימובה דעד לגיחסית  להשלמה לדמי לידה חלקיים או

לידה להם ת השבתון תקבל את מלוא דמי הרה בשנמש 1/3 דהעב אם למות, אךקרן ההשתמ

יטוח לאומי מב קיבלה העמיתהדמי הלידה שת תנכה את רן ההשתלמוית מבלי שקהייתה זכא

שת ולע"פ שיחושב  תלמותלידה בתקופה שלאחר שנת ההש החזר דמי עקב עבודתה הנוספת.

 דה.רונים שלפני תקופת הליהמענקים האח

חודשים  3ך תוהנקרא לשירות מילואים לעמית תשלום  -ואים ילמ תירותשלום בגין ש •

מיכה כספית לא קיבל משכורת או גמול או תהעמית מידה וב למות,מתום תקופת ההשת

 ממקור אחר.

ודים למשתלמים מיורך לה לצאות נסיעהחזר הוצ -הוצאות דמי נסיעה במסגרת תמריצים  •

בהתאם להוצאות  ונהיזר סכום ההח ם.יריצכאים לתמזו אומיתעדיפות ל באזוריהגרים 

ביחס להיקף  וינה. שיעור ההחזר ובקרם המגורים למוסד הלימודים ההנסיעה ממקו

 ע"י משרד החינוך. מומןר המשרה הממוצעת. החזר ההוצאות מההשתלמות ושיעו

 

 זכות המשתלמים ותבתקנוני הקרנ עוגנה ,1.1.2011, ביום ףקי לתובנהשינוי המ החל מכניסת

לחשבונם. ההחזר משולם שתלמות לאחר תשלום כל הוצאות שנת הה ותריושתיתרה ה לתבלק

 השבתון. ם כל ההוצאות הקשורות בשנתלעמית לאחר השלמת תשלו

 

 תנאי הצטרפות למסלול הרגיל 

 רגיל בתנאים הבאים:ה מסלולרן השתלמות בעובדי הוראה רשאים להצטרף לק

 הקרן.  ןותקנבדי הוראה על פי נכללים בהגדרת עו •

 .שנים 55 -ת למתח לםגי •

 רת למורים.רן השתלמות אחאינם חברים בק •

 

 כספיםדת הפק

משכרו החודשי של עובד  4.2%"י ניכוי בשיעור הפקדות הכספים לקרן ההשתלמות מתבצעות ע

 על ידי המעסיק. 8.4%בשיעור  תיחודש וחצי( והפרשהההוראה )עד לגובה משרה 

ל האפשרי הח)היקף ההפקדה  השכרמ 12.6% ונהי רןלק וללחודשית הכהפקדה השיעור ה

 משרה(. 100%הפקדה היה עד עד תשנ"ג היקף המשרה.  150%עד  והינמתשנ"ד 

ום "חלק "(, נהנים מתשלתמריציםהוראה הגרים ועובדים באזורי עדיפות לאומית )"עובדי 

 מעסיק באמצעות משרד החינוך.די הי עלד" העוב

 

  השקעה ולימסל

 קיימים בקרן המסלול הרגיל:עה השקההלולי מסט ופירלהלן 

 .484אישור מס הכנסה  מספר   -מסלול כללי -ול רגילן השתלמות למורים וגננות מסלרק
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 .2035ס הכנסה מספר אישור מ -הלכהמסלול –קרן השתלמות למורים וגננות מסלול רגיל 

 .0362הכנסה ס מ רישומספר א -אג"ח לולמס -ת למורים וגננות מסלול רגילשתלמוה קרן

 

 "חאג מסלול

 "ח.אג מסלול, לי השקעה ביניהםבקרן שלושה מסלוקיימים  2012 מחודש פברואר החל

 להצטרף עמיתים המקיימים אחד מן התנאים המפורטים להלן:    ח רשאים"למסלול אג

שנים  55וגילו  קנון זה לשנת השתלמות על פי הוראות ת הליציאותו מש את זכעמית שמי •

 .תפחול

  ות.לגמלא עמית שפרש •

ען הסר ספק, יתרת כספים ים לצאת לשנת השתלמות. למרשא ח לא"העמיתים במסלול אג

תיחשב, החל ממועד העברת הכספים למסלול זה ולמשך כל תקופת ח לא "הועברה למסלול אגש

השתלמות ו/או יתרת הכספים המזכה את העמית ביציאה למ כחלק העמית בקרן, חברותו של

 ה, וזאת גם אם הכספים יועברולשנת השתלמות על פי תקנון ז יציאה ורות עםקשה תויובזכ

יזכו את העמית אך ורק  אות להשתלמות,אחר. לעניין הזכ ח למסלול השקעה"בהמשך ממסלול אג

 סלול הכשר.  מבו/או מסלול הכללי כספים הצבורים עבורו ברציפות ב

 

 שערוך חשבונות העמיתים

מיתים , חשבונות הע1.1.2011-, החל מהחברה קטוריוןרטת דיוהחל וןההק וף שעל פי הנחיות אג

)ולא בצמוד למדד  ניהולבהתאם לתשואת תיק ההשקעות של הקרן ובניכוי דמי  משוערכים

סכון הינו לפני ישווי הח ,ןוטורידירקה להחלטתבהתאם  .כפי שהיה מקובל קודם לכן( 4%בתוספת 

   על פי כל דין.במקור לנכותו ן קרהעל , אם וככל שיחול ניכוי כל מס

 

למורים אשר  קרן המסלול המקוצר מיועדת. רמקוצ מסלול – וגננות למורים תהשתלמו קרן

)בדרך  רגיללקרן המסלול האת שכרם על פי דירוג עובדי הוראה ואינם רשאים להצטרף מקבלים 

 פיך כסשערוזו ן קרבגם  ית בשנת שבתון(.מורים במשרה חלקו 55 י הוראה מעל גילדבלל עוכ

 .עות ובניכוי דמי ניהוליק ההשקתשואת תעשה על פי העמיתים נ

 

 הפקדות כספים

משכרו החודשי של עובד  2.5%בצעות ע"י ניכוי בשיעור הפקדות הכספים לקרן ההשתלמות מת

 על ידי המעסיק. 7.5%ר חודשית בשיעוההוראה  והפרשה 

 ומשיכה  חסכון להשתלמות תקופת

 תשלומי לרבות חסכונותיו כל את ממס בפטור לקבל הוראה בדוע רשאי חיסכון לש םשני 3 בתום

הכל בהתאם ובכפוף , קצרה השתלמות למטרת ניהול הוצאות ובניכוי רווחים בתוספת עסיקמה
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את כל בפטור ממס  ראה לקבלוהעובד  רשאיחיסכון שנות  6בתום  .תקנון הקרןלהוראות 

 .לכל מטרה  יכוי הוצאות ניהולים ובנפת רווחוסבת סיקלרבות תשלומי המעחסכונותיו 

 

 מסלולי השקעה

 מסלול המקוצר:להלן פירוט מסלולי ההשקעה הקיימים בקרן ה                 

 .284סה נכמס ה מספר אישור - מסלול כללי -מקוצרקרן השתלמות למורים וגננות מסלול 

 .2039הכנסה  ר מסמספר אישו -כהלהל מסלו– מקוצרסלול קרן השתלמות למורים וגננות מ

 .2040מספר אישור מס הכנסה  -אג"ח ולמסל -מקוצרלול ורים וגננות מסקרן השתלמות למ

 י קרנות ההשתלמות תקנונ תיקון

 2017ש ספטמבר דושה בחהקרנות, הוג לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה לתיקון תקנוני .1

 את לאשרדאז הממונה  קשבמסגרתה התב נותתקנוני הקרן קותיבקשה ל ,הונממלמשרדי ה

 פורטים להלן: יים המהשינו

תקנון קרן ל מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסףהוספת  – נוסף הלכה מסלול הוספת 1.1

לפתוח את שערי הקרנות בפני  המטרב ,קוצרהמסלול המ רןהמסלול הרגיל ולתקנון ק

רן דש ייקרא "קהח מסלול ההלכה .לכהאה שומרי הורה כלוסייה נוספת של עובדיאו

הלכה ב'" ושמו של מסלול ההלכה הקיים ישונה ול מסללמות למורים וגננות השת

וצעת להלן מדיניות ההשקעה המהשתלמות למורים וגננות מסלול הלכה א'". ל"קרן 

 החדש:  כהל ההלשל מסלו

 ובכפוף יןהד להוראות ףופכב שונים מסוגים לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי"

 תהיינה במסלול עותשקהה. של הרב אריה דבירותו ברש היהודית כהההל לכללי

 חייבת תהיה המנהלת והחברה ההשקעות דתוע של הבלעדית ובאחריותה בסמכותה

 בכך מוגבלת במסלול התשואה אתהש. הז במסלול תיםהעמי עבור בנאמנות לפעול

אחזקות ו בלא יושקעמסלול ה נכסי .היהודית הההלכ לכללי כפופות בו שההשקעות

וב קונצרניות( והחשיפה לנכסים תתבצע אגרות חת ו/או ות )כגון מניובחבררות ישי

 ".להלתיות ויצירת חשיפות למניות באמצעות חוזים, אופציות וכיוצא באבאג"ח ממש

 וליניות ההשקעה של מסלמדת שם הרב לפיו מוכתב חברה להוסיף אתה ביקשהבנוסף, 

  .הקיים ההלכה

לפי סעיף  – הרגיל ת בתקנון קרן המסלולתלמולהש אלי ליציאהסימהוספת הגיל המק 1.2

יציאה לשנת השתלמות הוא שהמבקש יתחייב לתקנון קרן המסלול הרגיל, תנאי ל 20

וש שנים לפחות מתום תקופת שלבמשך שיך בעבודתו בכתב בפני מעסיקו כי ימ

אה צייהאת גיל  ברהה החמגבילאי זה תנל על מנת לוודא קיומו ש ההשתלמות.

 לעגן מגבלה זו בתקנון קרן המסלול הרגיל.  ה ביקשההחבר. 63יל השתלמות לגל

 

 

 



 מחברה מנהלת בע" –ורים וגננות מות למהשתל קרנות
 
 

 

13 
 

   הרגיל.מסלול קרן ה בתקנוןטכניות שנפלו  סופר עויותט מספר תיקון 1.3

ביום  וז בתהליך מול רשות שוק ההון לתיקון התקנון כאמור, ובמסגרתה ברהח

טרם  ,דוחהעד למו וןכנן פעם נוספת. נוגשה הבקשה לתיקון התקהו 25.11.2019

 התקבל אישור הממונה לתיקון תקנוני הקרנות.

 

שה גיה 2.8.2020ביום   - רגיל במנגנון ההעברה האוטומטית למסלול המקוצרתקנון השינוי ה .2

. וק ההוןשעל מונה מהלאישור רגיל ול מסל –ן ההשתלמות קרן לתיקון תקנוהחברה בקשה 

חשב מי שעובד הוראה ייאה" כך ובד הורת "עדרגההחברה לשנות את במסגרת התיקון ביקשה 

. קודם לתיקון(ע שנים כפי הקבו 55 םשנים )במקו 57אינו עולה על  שבמועד ההצטרפות גילו

ול הרגיל למסלול סלהמכמו כן, ביקשה החברה לתקן את מנגנון ההעברה האוטומטית מ

קודם קבוע שנים כפי ה 55 גילשנים )במקום ל 57עמית לגיל ה עו שלבו עם הגישר, באופן המקוצ

טומטי באופן אוה תפעל לצרפו ילה בקרן במסלול הרגיל והחבר(, תסתיים חברותו הפעלתיקון

ל ההצטרפות לקרן, גית הסיבה לשינויים המבוקשים הינה הארכ .רצוקלקרן במסלול המ

  בשנתיים נוספות.הרגילה ן החברות בקרוהארכת תקופת 

   מבוקשים. לשינויים ה ונההתקבל אישור הממ 6.9.2020 ביום

 

 

 למותמגמות ושינויים בביקוש ובהיצע של קרנות ההשת .2

הביקוש  חברה אשר השפיעו עלהול עסקי הם באופן ניויים מהותיישינשו בתקופת הדוח לא נע

לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בקשה  הגישה החברהכפי שצוין לעיל,  ריה.מוצוההיצע של 

 .  לקרנות להצטרף הביקוש על להשפיע ויעש רשא לפעילותה סףנו הלכה מסלול פתלהוס

 

 וקים העיקרייםבשורה ה של החבם הצפויים בחלקשינויים מהותיי .3

לת, הן ברמת הנכסים המנוהלים החברה בשוק בו היא פועיים מהותיים בחלקה של ים שינולא צפוי

 רמת ההפקדות השוטפות. והן ב

 

 מוצרים חדשים .4

   ם.ישחד םימוצר  העילהפ לא החברה, הדוח תבשנ
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 הפעילות תחום אודות ונתונים מידע ריכוז .5

 ח"תשע ט"תשע פתש" 

 תונוחשב פרסמ
 :עמיתים

   

 162,809 171,243 179,692 פעילים

 47,118 50,406 54,122 פעילים לא

    

 נטו ,מנוהלים נכסים
 "ח( :ש)באלפי 

   

 12,674,185 10,904,727 11,669,605 פעילים

 3,087,512 5,659,892 6,136,566 פעילים לא

    

 תוצאתיים נתונים
 "ח(שפי )באל

   

 תיםמשונ יםגמול דמי
 חדשים מצטרפים עבור

94,258 98,818 97,724 

 1,651,703 1,719,680 1,813,231 גמולים מדמי וליםתגמ

ם מדמי גמולים וליתקב
 חד פעמיים

7,930 5,646 8,460 

 7,796 7,914 962 רןלק ירהבצ העברות

 (235,286) (220,429) (247,343) מהקרן צבירה העברות

    

    :תשלומים

 (743,032) (803,550) (764,438)  תונופדי

 (261,949) (281,182) (304,445) אחרים

 הכנסות עודף
 ותהוצא על)הפסדים( 

 לתקופה
743,585 380,489 767,749 

    

 שנגבו ניהול דמי
)באלפי  יםסמנכ

 "ח(:ש
   

 21,575 22,503 23,735 פעילים ולא פעילים

    

 ניהול דמי רשיעו
 מנכסים ממוצע

 ם(:)באחוזי
   

 0.14-רגילה קרן פעילים
 0.11- וצרתקמ קרן

      0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

 0.14-רגילה קרן פעילים לא
 0.11- רתצוקמ קרן

 קרן 0.14-להרגי קרן
 0.12- וצרתקמ

      0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן
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 ח"תשע ט"תשע פתש" 

 ישירות צאותוה שיעור
    :)באחוזים( ממוצע

 רהומכי קניה עמלות
 0.03 0.02 0.03 ערך ניירות של

 לא השקעות בגין
 סחירות

- - - 

 0.11 0.14 0.17 חיצוני ניהול עמלות

 - - - תרואח לותמע

 0.11 0.14 0.17 לותגבמו הוצאות
 
 

  ליםפעי אל עמיתים בדבר מידע .5.1

 
 פי הוראות הדין חברה לגבות על ניהול שרשאית הדמי  .5.2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ,לבפוע ןתיהעל פי הוצאו גובות דמי ניהולת אשר וענפי ותקופהחברה היא חברה מנהלת של 

-ניהול(, תשע"ב )דמי ננסיים )קופות גמל(שירותים פיהפיקוח על  ותבתקננקבעה התקרה ש תבמגבלו

ניהול שרשאית החברה דמי החל שינוי בשיעור ופת הדוח לא תקב עיל.בטבלה שלכמפורט  2012

 הדין. לגבות על פי הוראות 

 

 ח "תשע ט "תשע תש"פ  

 מנותקי נותבו חש
 קשר: 

   

 3,872 4,613 3,793 בונותשח מספר

 נטו מנוהלים יםנכס
 "ח(ש)באלפי 

152,777 206,282 150,612 

ניהול שנגבו  דמי
 "ח(שמנכסים )באלפי 

203 280 220 

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 מנכסים בושנג

      0.14-רגילה קרן
 0.11- מקוצרת קרן

      0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן
 0.12- צרתמקו קרן

 קרנות השתלמות  

 גבותשיעור דמי ניהול שרשאית החברה ל
 ם(:ן)באחוזייראות הדהולפי 

 

 הצבורה  מהיתרה לשנה 2% עד יםפעיל

 הצבורה מהיתרהלשנה  2% עד לא פעילים: 

 י קשרמנותק
רה בהתאם תרה הצבונה מהילש 2% עד

 ים בתקנות עלתנאים הקבו
 אין אחר
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 ים מידע על משתלמ .5.3

 וגוסטבא 31תקופה של שנה שהסתיימה ביום ב  

  2020 2019 2018 

 2,833 2,903 2,969 מספר משתלמים

 261,949 281,182 304,445 תשלומים למשתלמים )באלפי ש"ח(
 

 

 ושינויים שחלו בקרנות ההשתלמות  תפתחויותה .6

ים )עובד עובדים שכירים והפרשות שכיר ובדיםות לעות השתלמהינן קרנה החבר הקרנות שבניהול

ים בהיקף ויינשלשופות הקרנות ות. אי לכך חנרקדות לקהפרכיב של הוות את המד( מהומעבי

 עמיתים בקרנות.י אצל המעבידים של ההתעסוקת

 

לשנה(  4%עור ריבית בשיביטול הבטחת התשואה )הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת לאור 

שוק ות בתחויההתפ ולאור, 2011מאז שנת פועל כסים בואת הנם על פי תשחים לעמיתיקיפת רוווז

נוי בתקופה שלאחר השילה הקרן הרגי הנחשפלה, הרגיהקרן כסים של תשואת הנ על ןתן והשפעההו

ן למת פועלתהחברה  הנהלת .להעברת כספים לקרנות אחרות בהיקף שלא היה ידוע בעברהמבני 

יהם לטעמ מתאימים למיטב ידיעתהמסלולי השקעה אשר  יחתפת תים, בדרך שלעמילקבוצות  הנמע

האחרונות(  ספר פעימות בשניםבמע ים )שבוצד הכספיך ניושל הל שדדרה מחסה עמיתים תםאושל 

התנודתיות בשוק ההון מביאה לניוד כספים שבין קופות הגמל, בהתאם להוראות גמל ו קופות בין

אלפי ש"ח בתקופה  209,171של  לסךהסתכמה  תרואח לקרנות פיםכסת העבר  ה.ז ןניילעהדין 

 בשנהאלפי ש"ח  196,838 של וסךהמקבילה   בתקופתח "אלפי ש 185,190של  סך לעומת דווחתהמ

  .31.8.2018 ביום הסתיימהש

, כאמור לעיל החדשים מסלולי ההשקעה פתיחתלדעת ההנהלה, היתרונות המושגים מעצם 

 באים הנגבים מעמיתי הקרנות, הנמוכים הניהול דמי עורושי ההשקעות יקתב ושגותמה אותשוהת

  .מהקרנות כספים העברות היקף לשמתמשכת דה הריוי ביי ביטליד

 עלייהלשנות שבתון מה  שמביא ללעידוד יציאת מורים ה פועלת באופן קבוע הנהלת החברכמו כן, 

 .ותלמלהשת מתמשכת  בהיקפי התשלומים בגין יציאה

 

 .נותלקר םהמצטרפי המורים במספר מגידול בעיקר נובע יםולמג בדמימתמשך ול גיד
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  תרותח .ב
 

בונות על הזכות לניהול חש בשוק פה לתחרות הגוברתחשוקופות הגמל,  ה מנהלת שלרבח , ככלברהחה

 םובשירותי עמיתים. התחרות בתחום מתרכזת בתשואות, בגובה דמי הניהול, ברמת השירותה

 ים.יממשל

 ף בענ. ותת השתלמנוקרות י ההשקעות וחברות הביטוח המנהלהגמל בין בת ותם קופבתחו פועלת הקרן

בוהים יותר ביטוי באחוזי ניוד גאשר באה לידי  הביטוח רותוחב המנהלות החברות בין תותחר ררתשו

ידים יית המפקוסאוכל לציין כי ישעם זאת  יחד. בקרנותהיקף הצבירה  על מהותי איוםיש בכך מבעבר, ו

 בתי ספראה בבדי הורחה רק לעות פתויחודית )שהרי, ההצטרפות לקרנות ההשתלמוצה יקבו נהיה בקרן

ד משרד החינוך או משראו מוכרים בפיקוח  םרשמייסדות חינוך הם מושם דייסודיים וגננות בגני יל

 תמקורו זאת, חד עם. יזו סייהאוכלו בעבור אטרקטיבי חסכון מקור מהווה הקרן כן ועלממשלתי אחר(, 

 .ביותר גבלתומ אחרות מקופות העברות באמצעות, הקרנותשל  הגיוס

 6.96%שיעור של  ב הוא 31.8.2020  ליום שקבמהשתלמות נכסי קרנות ה ךסה מתוך החברשל  קהלח

 שוואהעם זאת יש לזכור כי המסלול הרגיל, ככל שמדובר בעמיתים פעילים, הוא ייחודי ואינו בר ה יחד

 שק.במ רותתלמות אחקרנות השל

על ידי  תגה שמיוצא קרן מקבילקרית הייעהחרה המת ,במסלול הרגיל ובהתייחס לעמיתים פעילים

 סודיים.ל יורים העארגון המ

)בייחוד הפנסיונרים מבינם( קרנות  פעילים במסלול הרגילוכן, לעמיתים בלתי  במסלול המקוצר

 אשרוי בהיקפי העברות טיי בלידאה ות אשר בהוות תחרמ רטייםכלל בתי ההשקעות הפההשתלמות של 

 .ונותחרהא יםהשנ שלושב גברוהיקפיהן כאמור 

 ישורים:, מתבצעת במספר מההחברשל   הבתחום פעילותהתחרות  םעדות מודההת

בראש וראשונה לחברה יש תחום פעילות )יציאה לשנת השתלמות(  – לחברה ייחודי פעילות תחום •

 גמל.ת הופובתחום ק רה מתחרהחבבשום שאינו קיים 

עמידה מ ה. החברהמיכוןת רכומע יפורשו בודהבאמצעות שיפור שיטות ע – תפעולית התייעלות •

מקוון החל פעולות באופן  המאפשרים ביצוע, מגוון שירותים ההאינטרנט של ר, באתרשות עמיתיהל

 מהצטרפות ועד להגשת בקשה ליציאה לשנת השתלמות. 

ידע בתחומי הפעילות של החברה,  ועי, בעלצהון אנושי מקמטפחת ה החבר – ללקוח השירות שיפור •

" יםחת פנכה החברה "מתיבשנה האחרונה ער ברה.הח תחוי ללקוומקצוע עילה יתן מענצורך מל

שת מידע היום יותר מתמיד, אמצעי משמעותי להנג שלה המהווה, משמעותית לאתר האינטרנט

שבונותיו בקרנות ת ביחס לחאישי לכל עמי מידע ת,לל עמיתי הקרנות לרבוכללי בדבר הקרנות לכ

ת לקרנווהליך ההצטרפות  להשתלמותאה היצי הליך ,כןו כמ אישי. אזור הבאמצעות כניסה ל
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באופן משמעותי  קיצר ושיפרזה  הלךמ. ווןבאופן מקצעות האתר אמב עומדים לשימוש העמיתים 

  תלמות. הש והן של יציאה לשנת רוף עמיתיםהן לעמיתים והן לחברה את התהליכים הן של צי

 קעות. שבהנחיית ועדת והה תמנהל ההשקעועות מצבא –יתים ות לעמהתשוא שיפור •

ביקוש המותאמים ל םשירותי לרשות העמיתים לך השנים העמידה החברההבמ –  שירותים מתן •

 '.וכואות והלותן ל שירות הלקוחות, מה, ייעוגדלת מגוון מסלולי ההשקעובכלל זה, ה מצידם,

 

  לקוחות .ג

 ,ךכ. לפיעובדים שכירים במעמד של אההור ובדימיועדות לע ל ידי החברהע מנוהלותות ההקרנ .1

את מעסיקים ת מההפקדות מתקבלו עיקר .יית המוריםוסללוי באוכתתחום פעילותה של החברה 

ספר ו במא בודד חברה אינו תלוי בלקוה של החעם זאת, תחום פעילותמשרד החינוך.  ן גדולים כגו

 הפעילות.  ן מהותי על תחוםישפיע באופ נםבדור אות אשלקוח מצומצם של

 מסך ומעלה 10%מהוות  מהם וא/ו ממנו החברה שהכנסות ותחלקו או/ואין לקוח  לחברה .2

 מסך להומע 1%עבורם מהווים  או/ו הלים עבורושהנכסים המנו קוחותו/או ללקוח  או יההכנסות

 . ברהחה ידי על המנוהלים הנכסים

  הלקוחות של ורוהשימ תמדההה קותהו בדבר מידע .3

 מסלול מקוצר   מסלול רגיל  

 ט"תשע תש"פ   "טתשע תש"פ  

            

%11.40 11.07%  8.05% 7.62% מהצבירה הממוצעת הפדיונות רשיעו  

 59 59  45 46 הקופה עמיתי לש ממוצע גיל

 8 8  8 8 הקופה עמיתי של עוצממ קוות
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 החברה מת כלל בר  ע נוסףמיד –ג'   חלק

 החברה פעילות  החלים עלופיקוח מגבלות  .א

 כללי .1.א

עבר שינויי הינו עתיר רגולציה ושל החברה בפרט  ותחום הפעילות גמל בכללותוהענף קופות 

 לה. עילות שהפ יבתפעה ניכרת על פעילות החברה וסבלהם השחקיקה רבים אשר 

ם ותקנות יגמל וכן בחוקקופות ה וקבחשית בחקיקה רא רההוסד ת הגמלופשל קו ןפעילות

רפורמת "כרו במסגרת הרפורמה הידועה דהוראות שהוסת אגד היחדיו א, המהווים נוספים

וכן  מס הכנסה קנותעים בתמרבית הנושאים שהיו קבובכר". בחוק קופות הגמל הוטמעו 

ם כספיי יצומיםיות הטלת עכוסמשל הממונה ופיקוח ון סמכויות הפים, כגים נוסהורחבו נושא

 נסות. וק

רשאי להתקין  הגמל, תעל ביצוע חוק קופו הממונההאוצר,  שר ה נקבע כיהחקיק במסגרת

ח הממונה על לפיקו קופות הגמל נתונותהחברות המנהלות של ל עניין הנוגע לביצועו. כבתקנות 

 רה שלמונה שופרסם המ השניםבמהלך . משרד האוצריסכון בטוח וחשוק ההון, בירשות 

 . מללות של קופות הגת תחום הפעיא יםדירם המסחוזרי

י העבודה, הגנת הפרטיות ניחוקים נוספים מתחום ד הגמל על פעילתן של קופות חלים ,בנוסף

 וחוק איסור הלבנת הון. 

 

   םהרלוונטיי הסדר התחיקתייקרי הפרוט ע .2.א

 

 ("ת גמלחוק קופו" להלן:) 2005 -שס"ה ת גמל(, התופו)ק ייםירותים פיננסוח על שהפיקק חו

במסגרת חוק  .ר"רפורמת בכ"במסגרת  גמלקופות  את חוק ישרה הכנסתא 2005ולי בי 25ביום 

לניהול קופות גמל,  רישיוןכללים והוראות בעניין הזכות לקבלת  ות גמל הוסדרו, בין היתר:פוק

קידים פבעלי תרגנים ווי אות, כללים למינה מנהלי שליטה בחברקת אמצעת להחזהסדרת הזכו

המנהלות אותן  והחברותקופות הגמל הפיקוח על  הסדרי נקבעו בנוסף,ד. ועו רה המנהלתבחב

   .וני אכיפה אפקטיביים מצד הממונה על שוק ההון במשרד האוצרנגתוך יצירת מנ

 

 קוח עלהפי "חוק: )להלן 1981 –התשמ"א טוח(, על שירותים פיננסיים )בי פיקוחחוק ה

דים אחרים גנים ובעלי תפקיור"א -העוסק ב    חוק קופות גמלג' ל סימן רק ב'פב   -"( וחיטהב

הוראות חוק הפיקוח על הביטוח בכל הנוגע למינוי  תמחיל חוק קופות גמל א הלת"נהמ בחברה

 ברה. נים בחנושאי משרה שו
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 (טלפוני נהבמע התנהמ זמן)משך  הצרכן הגנת חוק

ם והתיקוני 2018- הצרכן, התשע"חגנת לחוק ה 57ס' יקון מורסם תפ 2018ביולי  25ום יב

( ובחוק הפיקוח על 37מס'  ןטוח( )תיקוים פיננסיים )ביתהפיקוח על שירוק חוב העקיפים לחוק,

ם בהתא(. "לחוק התיקון)ביחד יקראו להלן: " (27ן מס' שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיקו

ת עי תוך שש דקומקצו אנושימענה  ת נדרשת לתתלחוק, חברה מנהיקון לוראות התלה

( 3ון; )בש( בירור ח2טיפול בתקלה; ) (1)השירותים הבאים: וזאת ביחס לסוגי  ,מתחילת השיחה

לא יופנו לשירות השארת  עמיתים. כמו כן, ביחס לסוגי השירותים כאמור, הסיום התקשרות

ה החבר. 25.7.2019 הנה החל מיוםף התיקון לתוק תו שלכניס רו בכך.ם כן בחאלא א הודעה,

 תוקף.ניסתו ללחוק עם כ אות התיקוןם הורליישורכה נע

 

מערכת סליקה פנסיוניים( )תיקון ייעוץ, שיווק ותים פיננסיים )יקוח על שירופתזכיר חוק ה

 2020-התש"ף, (11מס' 

רכת ק ומע)ייעוץ, שיוו ננסייםל שירותים פיפיקוח עחוק ה פורסם תזכיר 2020ביולי  12ום יב

בעניין זה אשר ק חות בהמשך לתזכיר , זא2020-התש"ף (,11יקון מס' ( )תיונייםקה פנססלי

כהוראת שעה בעקבות נגיף הקורונה, ובמסגרתו פורסם  , אשר2020באפריל  7סם ביום רפו

 בלבד. ודשיים לושה חנויים כמפורט להלן לתקופה של שאת השיהוצע לערוך 

, פיננסיים )ייעוץח על שירותים קופילחוק ה)ה( 11ן את סעיף תקל ר החוק מוצעית תזכבמסגר

י יתאפשר לתאגיד בוע, כ"( ולקקהחו" )להלן: 2005-"הסה פנסיונים(, התשיקסלשיווק ומערכת 

אמצעות ן או ביק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפוי להענבנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיונ

 י.אמצעי דיגיטל

, ולא יהיה וני בסניפי הבנקקו ייעוץ פנסייעניקאיים דים בנגיקובע כי תא)ה( לחוק 11ף סעי

בשנים האחרונות חלה  קבועים.ניפים החוץ לכותלי הסיוני מסלהעניק ייעוץ פנ תםרובאפש

לא חוק, לקוחות לקבל שירותים בנקאיים מרשרת ללהתפתחות טכנולוגית משמעותית, המאפ

ולתם בחוק פוגע ביכור הקבוע סת. האין השירוו נותמבקש השירות אית של בנוכחות פיז צורך

נוח. מתקדם וגיטלי, אובייקטיבי באופן די בל ייעוץ פנסיונילקם היועצים הבנקאיישל לקוחות 

שירותי ייעוץ פנסיוני  בקבלת התפרצות נגיף הקורונה המחישה את הצורך הקיים בשוק

 בלת ייעוץקט לשם נק, בפריף הבחות להגיע לסנשל לקומצום היכולת לאור צ , וזאתדיגיטלי

ם העסקתם של עובדים ולם, וסיום או צמצעוובם בשווקים בארץ , בשעה שהשינוייפנסיוני. זאת

ר לתאגיד יתאפש עלייה בצורך לקבלת ייעוץ פנסיוני. לאור האמור, הוצע כיביאים לרבים, מ

ת ובאמצע לפון אועות טפנסיוני באמצ ייעוץ סיוני להעניקיעוץ פנשמו ביבנקאי או למי שעוסק ב

 יגיטלי. אמצעי ד

 ר ונכנס לתוקף. שטיוטה שטרם אובגדר הינו וחות, המסמך ועד אישור הדלמ כוןנ
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 2020-לכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, התש"ףת לסיוע כחוק התכני

 )הוראת שעה(, החדש( נגיף הקורונהכלכלי )לסיוע פורסם חוק התכנית  2020ביולי  29 וםיב

מאפשר, באופן הוסח חדש[, ס הכנסה ]נודת מנה פקלחוק תוקרק ה' רת פבמסג. 2020-"ףהתשע

טרם סיום תקופת ותק כפי הנהוגה כיום  משיכת כספים מקרנות השתלמות הלכה למעשה,

ולגבי חשבון, לאותו שנים ממועד התשלום הראשון  6ו רם חלפבפקודת מס הכנסה, קרי בט

ותו ון לאהראש ד התשלוםשנים ממוע 3חלפו בטרם  –רישה שהגיע לגיל פ ו יחידעובד א

ל עד נות השתלמות כאמור, בסכום שרכת כספים מקפשר משיוק, תתא. בהתאם לחהחשבון

וטרו או הוצאו לחופשה זוגו פ₪ לחודש לתקופה של חצי שנה, במקרה בו העמית או בן  7,500

 :)להלן המשיכה בקשת עד למועד הגשתו 2020במרץ  1מיום ת( החל ם )חל"ללא תשלו

קופה תובן זוגו ב ל העמיתמוצעת שהחייבת המ בו ההכנסה במקרה; או "(הנבחנת התקופה"

 סה החייבת הממוצעת אשתקד. הנבחנת פחתה ביחס להכנ

 . 2021רואר בפב 9ועד ליום  2020באוגוסט  10מיום התיקון לחוק נכנס לתוקף ויחול החל 

 .כנדרש וקחהראות וקיימים את הה ועובדיה מברהח :רההחב על השלכות

 ם ותקנותצווי -חקיקה משנית   .3.א

 2014-דפת גמל(, התשע"ת גמל()תשלומים לקוים )קופוירותים פיננסח על שית הפיקותקנו

 11.8.2014פורסם ביום 

 המידע לרבות, גמל לקופות מיםתשלו וקליטת הפקדת מערך את דירלהס מבקשות אלה תקנות

 בגין תשלומים קבלת בעת מהמעסיק ללקב הופקה ועל הופלק למסור המעסיק שעל יםתונוהנ

 הפסקת בעת הוהקופ המעסיק חובות את ירותדומס קובעות התקנות ,השאר ןבי. עובד

 בגין איחור בהפקדות.ית וכן הסדרת תשלום וגביית תשלומי ריב לקופה תשלומים

 . 2015-2016 ניםלתוקף בהדרגה  בש נכנסו  קנות: התתחילה

 הןש ככל ,התקנות הוראות ליישוםלפעול  תפעללמרתה וה ההחבר: הברהח על כותהשל

 .לפעילותה תנטיורלוו

 
 2014-ות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, תשע"דפיננסיים )קופקוח על שירות ת הפיתקנו ןקוית

 28.6.2016ם יוב פורסם

ות חעסיקים פסיקים המביחס למעות מועד התחילה של התקנ נדחה קוןבמסגרת הוראות התי

 50יקים לפחות ים המעסלמעסיק וכן ביחס (1.1.2017במקום ) 1.2.2018יום ל עד יםובדע 50-מ

 כי שיעור הובהר . בנוסף(1.7.2016במקום ) 1.2.2017ליום  עובדים 100-אך לא יותר מ עובדים

בהעברת כספים ר ל איחובית בשמל יהיה שיעור הריור בהפקדה לקופת גיבית בשל איחהר

 אית. ערכת הבנקמהמ

 למועד בסמוך נותהתק ישוםלי להיערך פעלהמת לבנק הורתה החברה: ברההחעל  תכוהשל

 .ילהחהת
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  2201-ב"התשע(, ומוטבים עמיתים איתור()גמל קופות) פיננסיים םותישיר על הפיקוח תקנות

 תפעילו את מסדירות, 1.1.2013 ביום לתוקפן ונכנסו 30.1.2012 ביום שפורסמו, התקנות

 של םלכספי ביחס שיינקטו תולוהפע ואת ומוטבים עמיתים ורתיא לשם המוסדיים יםהגופ

 .תקונ מםיע שהקשר עמיתים

גמל(, תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות ד ל38בוטלה תקנה עם פרסום התקנות 

 .1964-תשכ"ד

 והגדירה זהניין זר האוצר לעתקנות וחוות ההורא את מיישמת: החברה החברההשלכות על 

 , זיהויהחברה במעקבהחלה  2013 חל משנתזה, ה . בכללכךשם דרים לבודה מסוע ליכיהת

בנוסף, על מנת להגדיל את מקרי הזיהוי והמעקב נות רדומים. ון המערכות לעניין חשבוועדכ

רשום המציין כי  דוארחשבון רדום מכתב ב יתים בעליהחברה לעמ שולחתחשבונות אלה,  אחר

 עדכון ומעקבוראות לעניין ון. כן מיישמת החברה את ההשבבח הרותם יתרה צבות לזכקיימ

 עים. ידו םומוטבי אחר נפטרים

 

(, ייםדסמו גופים על החלים השקעה כללי()גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות

 .20127.6 מיום 2012-ב"התשע

, קופותה נכסי קעותור עם השקשל הבכ המוסדיים הגופים ללכ תאח הסדרה עורכות התקנות

 נכסי על החלים ההשקע כללי בין הבחנות לובוט זו סגרתבמ. שבניהולם הנוסטרו כספי לרבות

. ביטוח חברות של התשוא תלויות התחייבויות על החלים אלו לבין ,פנסיה וקרנות גמל קופות

 הרבגוות כיום וההקייממגבלות כמותיות  סרווהר, . בין היתההשקעה מכללי חלק ושונ, כן כמו

  כן, כמו .ים בפרטיגים חיצוניומעורבות נצמוסדיים ככלל ועדות ההשקעה בגופים  רבותעומ

גמל(,  קבועות בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות ות שהיומההורא אומצו חלק

ל וניהוהקרנות של מבטח הון וה עתקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקובתקנות הפי 1964-תשכ"ד

ות בחלק זנת של גמישדה סבירה ומאו, במטרה לאפשר מי2001-שס"אהת(, ויהתחייבויות

ה למצבי שוק משתנים ולשינויים ם לצורך התאמעל נכסי הגופים המוסדיילות חגבלות המהמ

  שיחולו בשוק ההון.

 

-ח (, התשס"בין קופות ספיםהעברת כמל( )ננסיים )קופות גח על שירותים פיתקנות הפיקו

8200  

ת ת מגדירות איוני. התקנופנסהחיסכון ה יר את ניודנות הניוד"( להסדתק") ותמטרת התקנ

נים, אופן הגשת הבקשה, מועדי העברה, מסוגים שו ת הכספים בין קופות הגמלעברהכללי 

יצול ד ופרה, איחויטוחית במקרה של העבם, איחורים בהעברה, אחריות בירהסכומים המועב

 םמשלי חוזר סםרפ ההון שוק אגף. 1.10.2008 וםיב קףנכנסו לתו תתקנוהועוד.   חשבונות

 ".גמל קופות בין םכספי"העברת  2008-9-11 םדייסמו גופים חוזר: דיוהנ לתקנות
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רות ערך( של ניי ל( )רכישה, מכירה והחזקהגמ פותתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קו

 31.10.2017מיום  7201-ח")תיקון(, התשע

ת להסדיר עקרונו הייתה שמטרתםקנות הקיימות פר תיקונים לתסמ כוללתקנות ל קוןהתי

עסקאות בניירות ערך או במטבע לביצוע  לבחירת ברוקרים ולהתקשרות יתתחרו לעריכת הליך

 מספר שינויים הן בניהול הליכי בוצעו ן, במסגרת התיקון ו ככמ חוץ עם צדדים קשורים.

ערך יך אחזקה וסליקה של ניירות הלליחס וכן בני"ע( של ברוקראז )רכישה ומכירה ה

ן, לתיקו בהתאם קיום הליך תחרותי.  תבה, חונקבעה, לראשונשביחס אליהם  )קאסטודי(

שתתפו ודיאן כל חמש שנים, בו יקסטתי גופים מוסדיים נדרשו לקיים הליך תחרותי למתן שירו

שנקבע כי  כך מלה,ון תשלום הענגנמסגרת התיקון, שונה מב ף,ארבעה גופים לפחות. בנוס

יקפה הכספי של פעולת המוזים זר כשיעור באחות ערך לא ייגסליקה של ניירתשלום עמלה בגין 

. הבודדתקה העסה בודדת, אלא כסכום קבוע לעסקה שאינו מותנה בגובה או מכיר רכישה

 .31.10.2018כנסו לתוקף ביום הוראות התיקון נ

 

 6-כ תתפושירותי הקסטודיאן בו השן תי למך תחרותהלי כהרע: החברה ות על החברהלכהש

רותים גופים אשר יספקו לה את השי ירו שנימה החברה נבחסוף ההליך שקיגופים. ב

 גוף אחד בלבד. ות מצענכון למועד אישור הדוחות, פועלת החברה הא. םהרלוונטיי

 

, ן(ו)תיקעניינים(  דיגוח()קופות גמל ענפיות ונננסיים )ביטול שירותים פיפיקוח עתקנות ה

 01824.10.2מיום  2018-התשע"ח

ענפיות. ופות גמל יו כך שיחולו אך ורק על קתווועד ת הדירקטוריוןדכנות את תקנומע התקנות

טורים פיות מבחינת כשירות דירקהענות התקנות משמרות את ההקלות שניתנו בעבר לקופ

גבלות על מינוי הה (,1 ים )מינימוםוניקטורים חיצכשירות(, דירעמוד בתנאי הנדרשים ל 50%)

בנוסף כוללות ורת. הביק תעדב וקטוריון, והרכבישיבות הדיר הקוורום הנדרשדירקטורים, 

לכלל הגופים ות יחסויים סמנטיים לצורך התאמת נוסח התקנות, המתיקנות החדשות שינהת

 צי שנה מיוםת חן של התקנונפיות. תחולתהעופות הגמל ך שיתאימו אך ורק לקהמוסדיים, כ

 (.24.4.2019) מןופרס

 ון. קהתי עמידתה בהוראותחנה ווידאה את ב: החברה חברההשלכות על ה

 

 

 גיף הקורונה החדש(תקנות שעת חירום )נ

 התפשטותעקבות ות שעת חירום בתקנפר פורסמו מס 2020הרבעון הראשון לשנת  במהלך

את  ,היתר יןב ,רותהחירום מסדית ות שע"(. תקנתקנות שעת חירום: "להלןהנגיף בישראל )

ת מספר העובדים גבלההוראות לעניין  ,כןוד; הגבלת פעילות; ובת בידההוראות לעניין חו

 עבודה. במקום ה
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ש, וכן ת שעת החירום כנדרונהחברה ועובדיה מקיימים את הוראות תק: השלכות על החברה

 ת.    ת לעת מעפרסמות כפי שמתחיות משרד הבריאור הנאופן שוטף אחעוקבים ב

 

  בתקופת הדוח ברהחה לפעילות הרלוונטיותהממונה  פירוט הוראות חוזרי להלן . 4.א

 ריםדדים קשו: עסקה בין צ1-9-0202גופים מוסדיים זר וח

ת רים. מטרלעניין עסקה בין צדדים קשו חוזר המאוחדפורסמו הוראות ה 2020ר בינוא 13 ביום

עו בחוזר, ביצוע עסקאות לרכישה ובכפוף לתנאים שנקבשר במקרים מאוד חריגים לאפ התיקון

ובלבד ים, שקיעעל אותה קבוצת מ נוייםממוסדיים הים משקיע יר ביןכס לא סחירה של נומכ

בין התנאים תה הקבוצה. ם הנמנים על אויידהמוס לטובת כל המשקיעיםשהעסקה היא 

הגוף המוסדי בחנה  דרש כי ועדת ההשקעות של, נאות כאמורביצוע עסקשנקבעו בחוזר ל

ת יי היא נעשוכ העסקה לביצועחריגות  ת נסיבותואישרה את העסקה וכן קבעה כי קיימו

 בת העמיתים.   לטו

 (. ומוסם פר)יו 2020בינואר  13ל החוזר היא ביום ו שילתחת

 ף אתת באופן שוטאוודבוחנת ומ באמצעות מנהל ההשקעותה : החברהחברההשלכות על 

 . זרוחעמידתה בהוראות ה

 

 
ן  ל שוק ההוהכרזת הממונה ע –: משבר נגיף הקורונה 7397-2020ה. ש-ו 0162-2020שה. 

 צומצמתונת מבמתכ לעבודהיים ופים המוסדגלמעבר ה

פרצות נגיף דות עם התות להתמודאיד הברובהמשך להנחיות שפרסם משר 2020מרץ ב 17ביום 

ם הגופי הודיע לכלבמסגרתו  2020-2016ה. פרסם את ש על שוק ההון רונה, הממונההקו

ם מוסדיים. כמו פיוגעסקית ב ו המשכיותשעניינ 2013-9-11המוסדיים לפעול לפי הוראות חוזר 

להמשיך  ולת משאבים מתאימים על מנת שיוכרשים להקצוהגופים נד יר כינה הבה, הממוכן

 םכולותיהגופים יחזקו את יכי הים. עוד נקבע, בתהליכים חיונים חותיהללקו ולתת שירות

ים ל לשירותהת שירותי קבלת הקוכי ניתן לצמצם א םרוצים הדיגיטלייתים בעלמתן שירו

חבת עבודת העובדים לפעול להר המוסדיים להמשך לגופיםהורה  לבד. לבסוף הממונהב םיחיוני

 ים בך. וכם הכריהול כל הסיכוניחוק תוך נהחיוניים מר

הכרזה נוספת בעקבות כלל אשר  2020-7397ה. את שהממונה פרסם  2020מבר בספט 17ביום 

. "(ההכרזה השנייה" :לןה)ל ומצמתצמבמתכונת ועבודה  בספטמבר רהחלטות הממשלה על סג

ההכרזה הראשונה, במסגרת  שהופיעועל הנחיותיו כפי חזר מונה ההכרזה השנייה, המרת גמסב

ה זוק המענ, תוך חיתת עבודה מצומצמסדיים לעבוד במתכונהנחה את הגופים המווכן 

 ום הסיכון, וכן נקיטת מלוא האמצעים לצמצבאמצעות הערוצים הדיגיטליים לקוחותל

 .תיהםולקוחוסדיים הגופים המו ל עובדישדבקות לה

 כוניםא עוקבת אחר העדהחברה יישמה את הנחיות הממונה והי: החברהכות על השל

 . ונה מעת לעתשמפרסם הממוההנחיות השוטפות 
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 עדכון – הפקדת תשלומים לקופות גמלן : אופ4-9-2020ים חוזר גופים מוסדי

ות קבבע ל.פת גמאופן הפקדת תשלומים לקון ייר בענחוזן לום עדכפורס 2020במרץ  26ביום 

ת יונחה בתקנות לשעת חירום וההלהתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונ הנחיותרסום הפ

יקים, מועד עסוך רצון להקל על הממצום הפעילות והתנועה במרחב הציבורי ומתל צת עהנוספו

עובדים  10-יותר מ אם אך לבדיעו 4פחות הכניסה לתוקף של החוזר ביחס למעסיק המעסיק ל

 . 2021ברואר בפ 21 ליום 0202 נייוב 52יום דחה מנ

 .תפעוליל המנהצעות האמב זרישמת את הוראות החורה מי: החבהשלכות על החברה

 

 סיוניידע ונתונים בשוק החיסכון הפנמבנה אחיד להעברת מ: 3-9-2020חוזר גופים מוסדיים 

ון סכק החים בשויד להעברת מידע ונתוניאח הבנזר מלחוון דכסם עפור 2020במרץ  26ביום 

ת שעל ותפרצות נגיף הקורונה בתקנבעקבות פרסום ההנחיות להתמודדות עם התי. הפנסיונ

וך רצון להקל על במרחב הציבורי ומת וההנחיות הנוספות על צמצום הפעילות והתנועה, םחירו

צפויים להיכנס יו הש אחידנה מב זרלחו פחיםהמעסיקים, הוחלט על דחיית הוראות הנס

 . 2020ר בנובמב 22 ליום 2020 ניביו 21יום לתוקף ב

פקדת כספים לחשבון ף השוטבאופן ם עיבצהמ על הדיווח של מעסיקיםכמו כן, על מנת להקל 

יוב חשבון וע הפקדת כספים באמצעות הרשאה לחלביצ נוספה אפשרות ל של עובדיהם,קופת גמ

רות זו פשים. אמעסיקממשק  –קים שבנספח ה' עסימק ממש ובץבק וחהמדוידע על בסיס המ

 . 2021בפברואר  21יום נס לתוקף בתיכ

לסייע ביישום הוראות ממשק מנת  , ועלההוןק שות יות שהתקבלו ברשולאור פנבנוסף, 

כללים  דברבהכניסה לתוקף של הוראות ממשק מעסיקים חלט לדחות את מועד מעסיקים, הו

בין קופות וקת כספים חלאופן ניין ק ולגוף מוסדי לעיון למעסיעל רישמב ידעעברת מלעניין ה

 .2021בפברואר  21 ליום 2020 נייוב 21היכנס לתוקף ביום (, שהיו צריכות ל1גמל )נספח ה'

 .באמצעות המנהל התפעולי רזות החושמת את הורא: החברה מייהשלכות על החברה

 

 נהממום לדיווחי: 5-9-2020חוזר גופים מוסדיים 

וחד לעניין המאאות החוזר תיקון הור ברעה בדאת השפורסמה הור 2020במרץ  26 םביו

על מנת להקל, ורונה, וף הקנגיות והתפשטם רוחיבעקבות ההכרזה על מצב ה דיווחים לממונה.

שנבעו, בין היתר,  שינוייםהלאפשר להם להתמודד עם הגופים המוסדיים ו ככל הניתן, על

 ת שוק ההוןשווק, רה מרחהאדם לעבוד ק מכוחר של חלבם והמעיגיהחרעבודה מעומסי ה

המועדים  אתך ריזה מא חוזר וחים לממונה.חוזר זה בעניין הקלות בדיו אותפרסמה הור

. הארכת המועדים 2020 רבעון הראשון לשנת וביחס ל 2019מהדיווחים בגין שנת  להגשת חלק

סום מרכיבי ושא פריווח בנדימים ב 30של ארכה  שנקבעה בחוזר כוללת, בין היתר,  מתן

. כמו כן חוזר זה דייםיווח בנושא עמלות גופים מוסוד אות ישירותבנושא הוצ וח, דיותשואה
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 וראות משרד הבריאותים מהגשת דוחות בעותקים קשיחים, נוכח היוסדהמ הגופיםת א טרפו

 והמעבר לעבודה מרחוק.

 .תפעולית המנהל הוזר באמצעוהח הוראות: החברה מיישמת את השלכות על החברה

 

 רועי הקורונההוראת שעה על רקע אי –כסי השקעה ניהול נ :6-9-2020 יםמוסדיופים חוזר ג

ת הוראות חוזר שעה על רקע אירועי הקורונה המתקנת אהוראת  פורסמה 2020ל ריבאפ 2 ביום

ית בה אקטיריגל חמונה עחוזר זה מקל בדרישות דיווחי משקיע מוסדי למ ל נכסי השקעה.ניהו

רה ימי עסקים מהמועד שבו וח בתוך עשם חובת דיוקוך שבמית, כריגה פאסיבית מהותאו ח

משך כהוראת שעה לוזאת של חודש,  ופהלתקדיווח ה עדמוה החריגה לראשונה יוארך התגלת

וח הסטייה כפי שנקבע על ידי סגרת חוזר זה כי חריגה מטועוד נקבע במודשים. שלושה ח

יניות כשינוי במדב א תחשוז, לנקודות האח 10של  ח סטייהועד לטוי ווסדקיע המהמש

ד מועע את הבולקש כך שוועדת ההשקעות תידר עה, אלא תיחשב כחריגה פאסיבית,ההשק

 .תיקונהל

 .ידרששי ככלהחוזר  תהוראו תא תיישם: החברה שלכות על החברהה

 

מתן הלוואות  – ההקורונ שברב מעה עקהוראת ש –ול נכסי השקעה : ניה1-2-2020חוזר גמל 

 לעמיתים 

חוזר  הוראות תה הוראת שעה עקב משבר הקורונה המתקנת ארסמפו 2020 פרילבא 6ביום 

לחוזר, ניתנה  במסגרת הוראות התיקוןת לעמיתים. מתן הלוואועה בעניין השק ניהול נכסי

וזים אח שיםל שלופשרות לגוף מוסדי להעמיד הלוואה בשיעור גבוה משיעור שת האניתנ

צבת זקנה מקרן פנסיה או ת קקבלע, בדמות חודשי קבולהם מקור הכנסה  סכים שישולח

זה מאפשר לגוף מוסדי זר חו ,בנוסף בית.קבלת פנסיה תקצי באמצעות מחברת ביטוח או

רה שנה חלף ה של חמש עשואות חדשות, לתקופר ההלוואות של הלוזלהאריך את תקופת הח

 גוףקיימות,  אותלהלוו י ביחסזה קובע כ כן, חוזר ום. כמוכי ועהם שקבתקופה של שבע שני

ל עד חמש פת שוואות לתקופה נוסיתרת הל סדי יהיה רשאי לפרוס את תקופת ההחזר שלמו

 שרה שנים.ע

 מקסימלי לההלוואה ה סכוםגדלת קיבל החלטה על ה רהחבדירקטוריון ה :השלכות על החברה

 .שנים 5 - ל המקסימלית ההחזרפת והעלה את תקו  ש"ח 50,000 -

 

 הוראת שעה   –חות גופים מוסדיים ללקורות : שי9-9-0202חוזר גופים מוסדיים 

במסגרת  רות ללקוחות גופים מוסדיים.שעה לחוזר שי וראתפורסמה ה 2020באפריל  16ום יב

 פיםלגוו אפשרכך ש ,רלהוראת המעבר כפי שנקבעה בחוז 4סעיף  ראתהו תוקנהה וראת השעה

תוני המענה את ננתי מוצע השנדרשים בחוזר ולהחריג מהממענה המזמני הלחרוג  דייםהמוס

עת חירום )הגבלת מספר ות שועד למועד פקיעתן של תקנ 2020במרץ  15בתקופה שמיום 

, או כל 2020-דש(, התש"ףורונה החנגיף הק ום התפשטותבמקום עבודה לשם צמצ העובדים
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להיערך המוסדיים פים של הגו לצורך ת נעתרההרשוכן,  כמובמקומן.  ר שיבואחיקוק אח

ו להוראת השעה( ותחילת 5ו תוקן סעיף התחילה )סעיף ובמסגרת ז חוזרות הום הוראלייש

 .2020באוקטובר  29ליום בעה נק

 זר.הוראות החו תשמת איימהחברה  :השלכות על החברה

 

ועי על רקע אירה ת שעהוראו –טוריון גוף מוסדי : דירק10-9-2020חוזר גופים מוסדיים 

 ונה  רהקו

וראות ע אירועי הקורונה המתקנות את הל רקראות שעה עפורסמו הו 2020באפריל  20ביום 

מבוטלת חובת הדירקטוריון וועדותיו  הוראת השעהבמסגרת ף מוסדי. ן גולחוזר דירקטוריו

 יםנושאנים ברקטוריון לדחות דיויות פעם ברבעון באופן פיזי; מתאפשר לדלהתכנס לפח

ין בדחיה כדי מצא שא קטוריוןבתנאי שהדירבהוראות הממונה, ו ם קבועדודיווחים אשר מוע

ינו קשור לאירוע אתיו, וכי הדיון או הדיווח קוחוי על הגוף המוסדי או ללהשית סיכון מהות

ועדותיו המשותפות  הקורונה;  מתאפשרת הצגה של נושאים ועדכונים בישיבות דירקטוריון או

 דותיו. יון וועבות דירקטורהפרוטוקולים של ישיאישור  וכן דחייה של מועדי מוסדגוף הל

 דת הדירקטוריון וועדותיועבועל  וק ההון פיקוח אפקטיביכמו כן, על מנת לאפשר לרשות ש

ו בעת זו, נקבע כי גוף מוסדי ימסור לממונה תמצית החלטות דירקטוריון או ועדות שהתקבל

  מועד קיום הישיבה. סקים מעימי  5לכל המאוחר ה ורונוע הקבישיבה שעסקה באיר

ך העריבמסגרתו  2020-9-15סם הממונה את חוזר גופים מוסדיים פר 2020ספטמבר ב 24ביום 

 . 2020בדצמבר  31וזר הדירקטוריון עד ליום הקלות בחעניין הת השעה באת תוקפה של הורא

 וזר.הוראות הח תאיישמת מהחברה  :השלכות על החברה

 

 

בעון הראשון פתיים לרות תקווח דוח: דחיית מועד פרסום ודיו11-9-0202גופים מוסדיים  זרחו

 2020של שנת 

ום ודיווח דוחות תקופתיים ר דחיית מועד פרסאת שעה בדבהור פורסמה 2020באפריל  21ביום 

נים המועדים האחרו וארכוה סגרת הוראות הוראת השעה,. במ2020לרבעון הראשון של שנת 

ימים,  30-ב 2020שנת אשון לגופים המוסדיים בגין הרבעון הרשל ה דוחות הכספייםה הגשתל

עד ליום ום )במק 2020ביוני  30ליום עד  את הדוחות התקופתייםכך שגוף מוסדי נדרש להגיש 

 (.  2020במאי  30

 הוראות החוזר. תא יישמתמהחברה  :השלכות על החברה
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ם בשוק החיסכון ונתוני אחיד להעברת מידעה מבנ :12-9-2020גופים מוסדיים חוזר 

 עדכון-הפנסיוני

ונים בשוק נתו מבנה אחיד להעברת מידע פורסם תיקון לחוזר בעניין 2020במרץ  26ביום 

ל הפקדת כספים לחשבון קופת גמל ש, אשר אפשר למעסיקים לבצע ן הפנסיוניהחיסכו

סיקים ץ ממשק מעוח בקובדוע המהמיד על בסיס ,חשבון חיובעובדיהם באמצעות הרשאה ל

ר קבע, , פורסם עדכון לחוזר אש2020ל באפרי 27ביום  בהמשך ממשק מעסיקים. –בנספח ה' ש

עבור המעסיק, המסלקה הפנסיונית תוכל  ע הרלוונטיתהליך איסוף המידת א על מנת לייעלכי 

 לכך בכפוףיק את המידע כאמור, הגורם המתפעל ולהעביר למעסלאמת את ההרשאה של 

נצברו בתקופת כספי פיצויי ש ה לביצוע פעולה לקבלת מידע בגיןמת הרשאלגורם המתפעל קייש

 . 2020יולי ב 26כנס לתוקף ביום החוזר נ ןכועד בדיו של אותו מעסיק.העסקתם של כל עו

 .וזר באמצעות המנהל התפעולי: החברה מיישמת את הוראות החהחברהלכות על הש

 

 

 

 ילותיקריים של תחום הפעה  העהכניסה והיציא סמיח .ב

 החברה הינם כדלקמן: של פעילות  חסמי הכניסה העיקריים

ם תחוהשתלמות ענפיות ייחודיות בנות הינן קר תלמותקרנות ההש -הגדרת "עובד הוראה"  .1

  בתקנוניהן. שגדרת "עובד הוראה" ה היא י הכניסה לכן אחד מחסמההוראה ו

בדרישות שבניהולה מות מנהלת וקרנות ההשתלברה הת החעמיד -הרגולציה עמידה בדרישות  .2

ת ת מוגדרוהקרנות, היתרי אחזקה והיתרי שליטה(. חברה מנהל ןות )רישיולציה המקדימהרגו

והוראות , התקנות חוקה תבחלק מהוראו מיוחדת תסוייחהת ואשר קיבל ופות מפעליותכק

 .ועוד תוענפיגמל  תוקופ רק מנהלתהברה חל מהון עצמי מינימליכגון פטור  הממונה,

בת ידע מקצועי והיכרות מחיי קרנות ההשתלמות ניהול בתחוםהפעילות  –דע וניסיון ות ימומחי .3

בירת חברה. כמו כן, נדרשים צל הוראות הרגולטוריות החלות עת ההלרבו ות,הפעילתחום עם 

זכויות יהול סיס נתונים מתאים, נניהול ב ניהול סיכונים, תוח מומחיות וידע בנושאיניסיון, פי

היכרות של עם צרכי השוק לרבות  עות, היכרותערכת מיכון, ניהול השקול מעמיתים, ניה

 הלקוחות. רכי תאימם לצלת לההמוצרים המתחרים ויכו

עול הקבועות הנדרשות להפעלת ת את עלויות התפעל מנת לכסו –קריטית(  מסה) יגודל מינימאל .4

הרגולטוריות  ישותהצורך לענות על הדרכולל  וההשקעות, ה המנהלתשבבסיס החבר המערכות

 ת בו.ועומד הקרנותנימלי אשר היקף צבירת כספים מי דרוש בתחום,המשתנות 

 החברה:  פעילותמ םקרייהעיציאה יהמי חס
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ם הרלבנטיים. פירוק או חיסול של בדיני קבועים רההחבים מפעילות ה העיקריציאחסמי הי •

להורות לחברה  תאיר רשאש ונה על שוק ההוןהממל ש הלת כפופים לפיקוחפעילות חברה מנה

לפיו צו למתן קים או לפנות לבית המשפט בבקשה רך מסוימת בחיסול העסלת לפעול בדהמנה

 יקוחו.בפ וק יהיה בידי בית המשפט אוהפיר

 לרבות, ממונהירוק מרצון מחייבים קבלת אישור מראש של הפסקת ניהול או פמיזוג, פיצול, ה •

 . ילותהפע את רוכש אשר לגורם חדש השליט היתר מתן

 יטיים לחה קרהצ גורמי .ג
 

 ה הם: ברהח פעילות םהקריטיים בתחו הצלחההמי גור ,רכת הנהלת החברהלהע

הקרנות רה בעיני עמיתי את ההשקעות ואמינות החבתשווניטין החברה לאורך זמן בתחום מ .1

 שבניהול החברה.

 ון.וד יציאה לשנת שבתעידה למורים ועובדי הורא חסכון בקרנות ועידוד ההפצ .2

גבוהה וזמינה לעמיתים, תוך י ומיומן, רמת שירות ח אדם מקצועיכות המשאב האנושי, כוא .3

 אמינות והגינות.שקיפות, ל ה עהקפד

 ול.ויעילות התפע ל והתפעוליהוהנרמת הוצאות  .4

ם הליכיהירה להתרחשויות ולתההשקעות לרבות ניהול סיכונים פיננסיים, תגובה מ איכות ניהול .5

  בשוק, יצירתיות.

 המחשוב והטכנולוגיה.  רמת .6

 תנות באופן תדיר.רישות רגולטוריות המשהסתגלות לד .7

 
 השקעות  .ד

 
 החברה של ההשקעות הולני יניותמדו המבנ .1

ניירות ערך בע"מ )להלן:  פסגות עותבאמצבחברה  קעותההשמנוהלות  2011וגוסט ש אהחל מחוד

לניהול ההשקעות  דרשיםחיות וכוח האדם הנהמומ את הידע, ת(, המרכז"ההשקעות מנהל"

 . רהבחב
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ת הכללית למדיניושך בהמ .הקרנות השקעות של הכללית תהמדיניו את מתווה הדירקטוריון

ה ע ההשקעות, בחירת אפיקי ההשקעצוהמדיניות המפורטת, אופן בי ההשקעות אתמתווה וועדת 

אחת סלולי ההשקעה בכל בין מר כל אחד מם, סדרי גודל ועיתויי ההשקעה בעבוהמותרי

 הקרנות.מ

 יותסחירות, מנ וקונצרניותממשלתיות : אג"ח , משקיעה החברה במגוון אפיקים כגוןככלל

 ונכסים שקעהנות הקרכגון מניות לא סחירות  יריםסח לא כסיםנ ,סחירים אחרים ערךת וניירו

  והלוואות מותאמות(. פיקדונות)אג"ח,  ריבית נושאי

בהמשך למדיניות הכללית  .הקרנות השקעות של תהכללי המדיניות את תווהמ רקטוריוןהדי

קעה קעות, בחירת אפיקי ההשצוע ההשבי קעות את המדיניות המפורטת, אופןעדת ההשמתווה וו

אחת קעה בכל בעבור כל אחד מבין מסלולי ההשה ם, סדרי גודל ועיתויי ההשקעהמותרי

סחירות,  נצרניותוקות גון: אג"ח ממשלתיוקים כבמגוון אפי, משקיעה החברה ככלל מהקרנות.

 שקעהקרנות הות כגון מניות לא סחיר סחירים לא םנכסי ,םסחירי אחרים ערךמניות וניירות 

  .והלוואות מותאמות( פיקדונותית )אג"ח, ריב נושאי ונכסים

ות בשוק יעה תשומת לב ועוקבת אחר ההתפתחוייקים משקועדת השקעות באמצעות מנהל הת

 הגדרות תן חשיבות רבה לבחירה סלקטיבית של נכסים במסגרתתוך מהנכסים הפיננסים, יהול ונ

ענפי הפעילות  ק ההון ועלם מאקרו כלכליים על שוניתוחי פ"יהסיכון שנקבעו. ההשקעה נעשית ע

ם ישראלים שמניותיהם רשומים ל תאגידיבסיס ניתוחים מיקרו כלכליים של השונים וכן ע

ההשקעה במניות בארץ היא במניות הרשומות עיקר אביב או בחו"ל. -ל"ע בתבורסה לני למסחר

באמצעות תעודות סל  ו"ל היאבח ". עיקר ההשקעה במניות125אביב -מדד "תללמסחר ב

 בחו"ל.רות בארץ ועוקבות אחרי מדדים סחל וכן באמצעות תעודות סל הנסחרות בחו"הנ

עמיים בכדי להתאימה מדיניות ההשקעות פ דכנה לאור התפרצות נגיף הקורונה במהלך שנת תש"פ עו

 המניתיבאפיק  יפהולים הכללים את החשלהקטין במסל הוחלטי לשינויים שחלו בשוק. באופן הדרגת

 והשקעות אלטרנטיביות. עו"ש על חשבון הגדלת החשיפה באפיק והאג"ח הקונצרני 

 

חשיפה על חשבון הגדלת הני קונצרוהאג"ח ה המניתיבאפיק להקטין את החשיפה הוחלט במסלול הלכה 

 עו"ש והאג"ח הממשלתי.באפיק 

 

לעומת   תשפ"אקעה הצפויה לשנת יניות ההששיפה  במדם  בשיעור החהעיקריילהלן השינויים 

 .תש"פשיעור החשיפה במדיניות ההשקעה לשנת 
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   מסלול כללי

 אפיק השקעה

לשנת צפוי שיעור חשיפה 
  תש"פ

צפוי שיעור חשיפה 
  "אתשפת לשנ

 36% % 33 מניות

 % 19 % 20 אג"ח ממשלתי 

 32% 32% רניאג"ח קונצ

 13% 13% יותאלטרנטיבהשקעות 

 5% 7% עו"ש

 105% 105% סה"כ

 לנגזרים.מחשיפה כתוצאה  105%ועד  100%-היות גדולה מכולה לסה"כ חשיפה י

 

   הלכהמסלול 

 אפיק השקעה

לשנת צפוי שיעור חשיפה 
  תש"פ

צפוי  חשיפהשיעור 
  תשפ"אלשנת 

 36% 33% מניות

 24% 26% אג"ח ממשלתי 

 34% 34% אג"ח קונצרני

 6% 7% עו"ש

 100% 100% סה"כ

 

 

 ידורג מדיניות

ירקטוריון והחלטות וועדת יניות הדבפעילות גידור בתיק בהתאם למד החברה פועלת באופן שוטף

ד החשיפה הגנות באופן שוטף כנג צעיםבהפעילות המרכזית היא באפיק המט"ח בו מהשקעות. 

 תתיומניע באופציות ת גידוררה מבצעת פעילובנכסי הבסיס שחשופים למט"ח. בנוסף מעת לעת החב

 הגנה על רכיב המניות בתיק. לצורך
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יק של שוק יטי של המגמות בשווקים וניתוח מעממחקר אנלהחלטות ההשקעה מתבססת על  בלתק

פתחויות הכלכליות המשפיעות על התההערכה שוטפת לגבי  בצעתתהמניות והאג"ח. מעבר לכך, מ

לסקטורים  ידת החשיפהות ומתיק ההשקערפי של עת פילוח גיאוגהשווקים בארץ ובעולם וקבי

 ה אתר האינטרנט של החברה:החברה ראות מדיניות ההשקעה הצפויה של דלפירוט או השונים.

 

ls://www.kranoth.org.ihttp /  
 
 

 ההשקעות ועדת

ה חמישה הוועדה מונדין. וראות כל התאם להטוריון החברה בועדת ההשקעות ממונים ע"י דירק חברי

מש גם כיו"ר הוועדה. חברי ד מהם משהם נציגים חיצוניים, כאשר אח םחברי 3חברים ומתוכם 

תום כהונה ה לאחר וועדה התחלף במהלך השנ"ר הויהינם בעלי ניסיון וידע בתחום כנדרש. הוועדה 

 של היו"ר הפורש.

 אחד כל וסמכות רנותבק ההשקעה חלטותה קבלת רךלד נוגעב ונהלים כללים קובעת ההשקעות וועדת

 ללמנה הוועדה בין הגומלין יחסי את קובעת ותההשקע תוועד. בתהליך המעורבים מהגורמים

 של ההשקעות ועדת של הישיב מידי מדווח שקעותהה להמנ. בפועל ההשקעות את המבצע ההשקעות

 צועבי, האחרונה יבההיש מאז ושנעש רךע בניירות קאותעס, ההשקעות תיק למבנה באשר החברה

בדבר מדיניות ההשקעה  ותבלת החלטקעות מקההון. וועדת ההש שוק לש כלכלית וסקירה החלטותיה

 קובעת השקעותה וועדת, כן ובפועל. כממה ששקעות ליימנהל הה ברמת האפיק ומנחה אתשל החברה 

וע פן שוטף אחר ביצנקבעה ועוקבת באות שצוע המדיניו,  מוודאת את ביהדיווח על ופיקוח בקרה נהלי

  רך גם בין אותם מועדים.ידת הצוכנסת אחת לשבועיים ובמתההשקעות מ תוועד החלטותיה.

 

(. סיכונים""מנהל ה -ונים )להלןסיכ תיהול ובקריחידת נ מונה בחברה מנהל 2010החל מחודש מרץ 

 ר תפקידיו. בין יתההשקעות תע בישיבות ועדקבו הסיכונים משתתף באופן מנהלבמסגרת תפקידו, 

להעריך את השפעתם  באשראי,נים הכרוכים בהשקעות וולזהות את הסיכ מנהל הסיכוניםפועל 

 ;ןההשקעות ולדירקטוריועדת ומנכ"ל, לובמועד ל ובמקביל לדווח עליהםולקבוע את אופן ניהולם 

מערך ההשקעות  שוטף את עמידת אופןלבקר ולהעריך ב פועל מנהל הסיכונים על מנת כמו כן,

 עדתוו ריוןהדירקטו מדיניות מסגרתב שנקבעו השקעות לניהולכללים גבלות ההשקעה ובבמ

 .ההשקעות מערך ידי על והדירקטוריון ותההשקע וועדת החלטות יישוםאת ו ההשקעות

 

 בעייתיים חובות ומרכז לאשראי משנה תועד, פנימית אשראי תועד

 29.2.2016וב. ביום אשראי ופורום החההשקעות, ועדת ה פעלו לצד ועדת 2016עד לחודש פברואר 

ם לחוזר המאוחד )חוזר גופי 4ון להוראות פרק שוק הה יקון שפרסמה הממונה עלתבהתאם לו

( החליט ו/או התיקון ד"לחוזר המאוח 4ת פרק וראוה"תיקון ל ( )להלן:2015-9-34מוסדיים 

 תמינוי ועדחברה: ערך ההשקעות של ההבאים במבנה מ וייםדירקטוריון החברה לבצע את השינ

"מרכז חובות  מינויפורום החוב ו , פיזורחוץ מטעם מנהל ההשקעות שתפעל במיקור אשראי פנימית

https://www.kranoth.org.il/
https://www.kranoth.org.il/
https://www.kranoth.org.il/


 מחברה מנהלת בע" –ורים וגננות מות למהשתל קרנות
 
 

 

33 
 

נה לאשראי עדת האשראי לועדת משכת וי, וכן הפתל ההשקעובמיקור חוץ מטעם מנה בעיתיים"

 ושינוי הרכבה בהתאם לאמור בתיקון. 

 

 פנימית שראיא ועדת

. הועדה החלה תבמיקור חוץ מטעם מנהל ההשקעו ת אשראי פנימיתועדמקבלת שירותי החברה 

דת ו/או וניסיון בהעמומחיות שלושה חברים בעלי ממ והיא מורכבת 1.3.2016ל מיום לפעול הח

 ;מותאמת הלוואה העמדת בדבר אישור או המלצה מתן: ועדהלהלן עיקרי תפקידי ה. אירבאישור אש

 ועדת ידי על שהוגדרו לפרמטרים בהתאם תקיימו מותאמות תהלוואו מתנאי גותוחרי שינויים ראישו

 לוואהה שהוא בעייתי בחוב הטיפול אופן על המלצה או אישור, דיון ;יוןדירקטוראו ה ההשקעות

 ועוד.  תשואה תלויות נןשאי התחייבויות כספימ נהתשני, תאמתמו

 

 לאשראי משנה ועדת

ט דירקטוריון החברה ביום החלי וזר המאוחדלח 4להוראות פרק יקון הממונה בתאות בהתאם להור

עלי כשירות לועדת משנה לאשראי המורכבת מארבעה חברים בהאשראי , להפוך את ועדת 29.2.2016

 .1.3.2016 נכנס לתוקף החל מיוםנוי יאשראי. השבתחום ה ומומחיות

 

שראי אעסקאות שתתפות בהשקעות ביחס להדת הלהלן עיקרי תפקידי הועדה: מתן המלצה לווע

ה, ללווה בודד בסמכות כל העמדת אשראי שהינול מתן המלצה לוועדת ההשקעות ;תפוטנציאליו

חובות בפיגור כחוב  יווגסדיון ב; תת ההשקעושיעור כפי שתקבע ועדולקבוצת לווים מעל סכום או 

 ת לחובות מסופקיםן בביצוע הפרשודיו ;ועדת ההשקעות כיצד לנהוג לגביהםובעייתי ומתן המלצה ל

 ועוד.  ת כאמורות בעניין ביצוע הפרשועשקהועדת הוגור ומתן המלצות לבגין חובות בפי

 

 בעייתיים חובות מרכז

ן החברה ביום חד, החליט דירקטוריוהמאו רלחוז 4פרק להוראות ראות הממונה בתיקון בהתאם להו

". השירות ניתן רכז חובות בעייתיים"מ גוף ששמו קומולפזר את פורום החוב ולמנות במ 29.2.2016

עות. מרכז חובות בעייתיים כולל מנהל ההשקיתנים לחברה על ידי נבמיקור חוץ כחלק מהשירותים ה

סגות. השינוי ת המועסקים על ידי פהשקעוהם האשראי ויות בתחום בעלי כשירות ומומחשני חברי

 . 1.3.2016נכנס לתוקף החל מיום 

 

 בין ההבחנואלה עיקרי סמכויותיו:  הערכת מצב החוב על ביצוע תהליך ראיבעייתיים אח ובותמרכז ח

 ,וחדתמי בהשגחה חוב: באותה לקבוצות הבעייתיים החובות יווגס; חריםא לחובות בעייתיים חובות

יים ותקופתיים לגורמים המוסמכים להחליט לגבי אופן הגשת דוחות מיד ;ופקמס ובחו בפיגור בחו

וב חהטיפול ב אופן עלכים להחליט המוסמ הגורמים לש דיוניםבהשתתפות  ;בחוב בעייתיפול הטי

 .בעייתי
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   הותיות של החברהת השקעה מפעילויו .2

החברה המשיכה   ת על השוק,עודפ פי לתשואהשקעות וצוך רצון של פיזור ההכחלק מגיוון התיק ומת

ור מתוך רצון של פיזמגיוון התיק ו כחלקבמאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים 

יהם של בת השקעותהחברה במאמציה להרח ההמשיכ  תשואה עודפת על השוק,ההשקעות וצפי ל

תשתיות ו/או קן בלמותאמות חהלוואות יביות בלתי סחירות והמסלולים הכלליים בהשקעות אלטרנט

עות מאופיינות בהשקיות בהתחייבות ממשלתית ישירה או עקיפה. ככלל, השקעות בתשתמגובות 

לכספי תשתית לתשואה יציבה  ות לדעת ההנהלה וועדת השקעותשנים( המהו 10-20)ארוכות טווח 

 ני אירועימדינה מפבעלות הגנות מטעם ה יתים ללא קורלציה להתנהגות השווקים, וכןהעמ

 רופה וכיו"ב.קטסט

 .כס בודד כפי שמפורסם באתר החברהדוח נה ראהדו"ח  בתקופת החברה השקעות  לעניין
 
 
 
 
 

 המשנ חביטו .ה
 

 .שנהמ טוחיב בהסדרי קשורה אינה ההחבר

 
 אנושי  הון .ו

 החברה עובדי מצבת .1

על ידי דירקטוריון פעיל )נציג המתמנה  בצע באמצעות יו"רתחברה משל ההשוטף  להניהו

עובדי  6וות של וצמתמנה על ידי הסתדרות המורים בישראל( המדינה(, מזכיר/מנכ"ל )נציג ה

רך ייעוץ לעמיתים ת לצויספר יועצות בפריסה ארצברה נעזרת במכמו כן, הח .החברהמזכירות 

תקופת הדוח לא חלו  ךשלהם. במהלהשתלמות הוכנית ית תמות ובניליציאה לשנת השתל בנוגע

ודות מדיניות התגמול של החברה של החברה לפירוט אהותיים במצבת עובדי החברה. שינויים מ

 וח עסקי התאגיד. דלחלק ד' של  ג'אה סעיף ר

 על הבקרה מחלקת, פנים מבקר, כספיםמנהל  משרות במיקור חוץ לצורך איושהחברה נעזרת 

 על בקרה ייןלענ יועץ, משפטי יועץ, מידע טחתאב מנהל, מידע כותמער לתמנה ,ההשקעות

"ר יו, השקעות ועדתר "יו התפעול ושירות הלקוחות, ערךמ ,השקעותה מנהל, הכספיים הדוחות

)עד  חוב פורום רכזת, אכיפה ממונה, דת משנה לאשראייו"ר ווע{ 28.2.16)עד  אשראי תועד

, בקר (הרגולציה להוראות בהתאם החברה עובד הינו 1.9.2014ום )מי וניםסיכ מנהל, (28.2.16

 יספק באמצעות נעשה החברה ידי על המנוהלות הקרנות תפעול. ההשקעות ומתאם השקעות

  להלן. כמתואר, חיצוני תפעול שירותי
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 כהקעות החברה באימונים והדרהש .2

. הממונה תוהוראו החוק פי על לעת מעת לנדרש התאםב  עובדיה צוות להכשרת פועלת החברה

 הערכות: הבאים בתחומים החברה לפעילות הותייםמ בנושאים הדרכות החברה עורכת הז בכלל

  .אכיפה ותוכנית מידע אבטחת, חירום לשעת

 

 
  שיווק והפצה .ז
 

ווק עם כך בהסכמי הפצה או שי ה לשםשרולא התק ת לשיווק הקרנות שבניהולההחברה אינה פועל

זמת ביונעשית באמצעות המעסיקים או  ההצטרפות לקרנות. יונייםפנס משווקים ו/או יועצים

 ירותים שונים. בירורים ומתן ששם ביצוע סיקים והעמיתים להעמיתים. החברה עומדת לרשות המע

 

 שירותים ונותני ספקים .ח
 

  :, כדלקמןהםויה בתלפעילותה ש עיקריים ספקים מספר ברהלח

 
  שקעותמנהל הה .1

חל הבניהול ההשקעות של קופות גמל  מהבנקים להמשיך עואשר מנות, עקב מגבלות רגולטורי

י של שת ע"מ )להלן:"פסגות"( נבחרה למנהלת ההשקעותפסגות ניירות ערך ב 2011מאוגוסט 

קשרות ת ההתש שנוניהול השנתיים בשלודמי הת, עם פסגו םהסכפי ה לברה. עהקרנות בניהול הח

לל נכסי הקרנות שבניהול (  לכ)כולל מע"מ ן ש"ח לשנה יליומ  2של  סתכמו בסך כוללההראשונות 

ים מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת ובחברת קרנות השתלמות למורים תיכוניהחברה )

 ההתקשרות שנות ששלו תום לאחר הבאות בשנתיים כי, דעועם פסגות קובע  םההסכ.(בע"מ

 מהיקף 0.015%-מ עשר השנים קהחל ורשיע על החודשיים הניהול דמי יעמדו, ורכאמ תאשונוהר

בין החברה לבין ל אף האמור בהסכם זה ועל פי הסכמות ע (."ממע)כולל  המנוהלים הנכסים

 כלהלן:להסכם  וספותנתוספות  ששו פסגות, נחתמ

 מהשנה החל וספת,אם לתבהת. ם פסגותתוספת ראשונה להסכם ענחתמה  14.4.2015  ביום  •

 לשנה ש"ח 2,300,000 בסך ניהול לדמי תאיזכ תהא פסגות ,שנתיים ולמשך, להתקשרות הרביעית

ק אגף שומונה על הוראות בהתאם להנחיות המ ובנוסף, במסגרת התוספת התווספמע"מ(. )כולל 

ראות ום הופסגות לקייבות חיזה, התדע וניהול המשכיות עסקית ובכלל ההון לעניין אבטחת מי

  ם.לעניין אבטחת מידע והמשכיות עסקית בשעת חירו

התוספת במסגרת . ם פסגותלהסכם ניהול ההשקעות ע ניהשספת נחתמה תו 18.6.2015ביום  •

עם הממונה, לעניין שירותים מט על רקע הנחיות רגולטוריות הוראות םו להסכהשנייה נוספ

ייבות פסגות לרמת שירותים , התחה מנהלת במסגרת מיקור חוץ ובכלל זהברנים לחהנית

גנון התגמול של עובדים הנותנים התחייבות נוספת להתאמת מנכן ( וSLAעים )צוודרישת בי

 . ההון העוסק במדיניות תגמולאגף שוק חוזר  טעם פסגות לעקרונותשירותים לקרנות מ
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 יתזכא תפסגותהא  1.1.2017ם יוהחל מ לפיה ,תוספת שלישית להסכםנחתמה  6.9.2017ביום  •

ל כפי שהם, יישארו דמי הניהו האמור למועדעד )כולל מע"מ(.  ש"ח 2,400,000 בסך ניהול לדמי

 "מ(. עמ)כולל  לשנה "חש 2,300,000 של בסך היינו,

עד  תקופת ההסכם הצדדים האריכו את  ה לפי ית  להסכם יענחתמה תוספת רב  10.5.2018ם ביו  •

 .ללא שינוי 2018אוגוסט לסוף חודש 

סגרתה הוסדרה הסכמת , במהסכםתוספת חמישית ל נחתמה  2018ש נובמבר ך חודבמהל  •

דמי ניהול בתוספת ל ,10.08.2021ליום ד וע ניםש 3של ופה נוספת תקת ההסכם לארכהצדדים לה

בין הוסכם לשנה. )כולל מע"מ(  ש"ח 2,500,00סך של בשנה כך שיעמדו על  100,000 –של כ 

 . 10.08.2018יום טיבית החל מטרואקלתוקף ר סכי הבנה זו תיכנהצדדים 

ם הצדדים ביניהרו הסדי הכם במסגרתשישית להס פתים על תוסחתמו הצדד 2019וני בחודש י •

ל מיום קעות )כמפורט להלן( וזאת החשץ ההעורה המשולמת ליו( בתמ50%-50%חלוקה שווה )

01.06.2019 . 

קרנות המנוהלות על ידי ת לקרנו נוסף עותהשק בחירת מנהללעניין - נוסף השקעות מנהל בחירת •

עם מיטב  והתקשרות קחים חברה מנהלת בע"מ ניים, מורי סמינרים ומפרים תיכוהשתלמות למו

 בדוח הדירקטוריון של החברה המנהלת. 4.2ידע נוסף בסעיף ראה מ –דש ניהול תיקים בע"מ

 

  הסכם עם יועץ השקעות .2

ן "( למתותקעיועץ ההש" ן:)להלהשקעות ם יועץ , החברה התקשרה בהסכם ע13.4.2018ביום 

משלמת  1.3.2018יום החל מ ת.ות של נכסי הקרנוהשקעניהול הם בכל הקשור עם אופן ישירות

₪ בתוספת מע"מ לחודש. במקביל לכך, ביום  10,000רה בסך החברה ליועץ ההשקעות תמו

 וםת סכלחברה אתחזיר  חתמה החברה על תוספת להסכם עם פסגות ובמסגרתו פסגות 10.5.2018

 שודהנן בתוקף החל מחגות ם עם פס. הוראות התוספת להסכץדה ליועלמת על ישוהתמורה המ

ההשקעות על חלוקת תשלום התמורה  הסכימה החברה עם מנהל 2019בחודש יוני  .2018מרץ 

 ( ביניהם. 50% - 50%ליועץ ההשקעות בחלקים שווים )

 

 רותי תפעול יש .3

 : מסלול רגיל –נות רים וגנמות למועבור קרן השתל

טובר באוק 17-ב. וז מ בדבר תפעול קרןבע" לישראל בנק הבינלאומי הראשוןה עםסכם לחברה ה

מקורי במסגרתה הותאמו הוראות ההסכם למצב הדין נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם ה 2012

עם  31.12.2017יום והשירותים הניתנים על ידי הבנק הבינלאומי בפועל. ההסכם הוארך עד ל

ם דמי התפעול שמשולעור ותאם שיעוד במסגרת התוספת ה .אחר מכןוטומטי לא גנון הארכהמנ

 המוערך מהשווי 0.1%לשיעור שנתי של בגין שירותי התפעול  9.8.2011מי החל מיום בינלאובנק הל

. בהתאם לחודש אחת משולמים התפעול דמי. בתוספת כהגדרתם המנוהלים הנכסים של

תפעלים ורמים המהמשולמות לג לת התפעוורי עמלויעמחירים בש דתוירית בשוק תפתחויולה
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ו בתוספת ת החברה להסכמות עם הבנק הבינלאומי, שעוגנהנהל ההגיע ,וקבש יםת גמל הפועלקופו

 ביחס, היתר בין(, "השלישית"התוספת )להלן:  30.4.2014נוספת להסכם המקורי שנחתמה ביום 

 אז עד בנקל ששולמה העמלה ןמ יותר נמוכה אשתה לבנק לםשתשו ולהתפע עמלת לשיעור

לים סך הכל יחד על ידי החברה וכן )המנוה"ח ש דארמילי 15נכסים עד יקף : בהאיםהב ובתנאים

- חברה מנהלת בע"מ( –קרנות ההשתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים ועל ידי 

ל עכל יחד לים סך הוה)המנ "חש דארמילי 15 מעל נכסים בהיקף. 0.09% הינו התפעול דמישיעור 

חברה  –סמינרים ומפקחים מורי  ניים,ויכהשתלמות למורים תות הידי קרנידי החברה וכן ועל 

של  הוצאות בסוגי הבנק השתתפותעל  סוכם, כן. 0.065% הינו התפעול דמי רשיעו  מנהלת בע"מ(

מסגרת ב דים ועוגנוצדין הוסכמו בויים שהשל השינ תוקפםהחברה המנהלת שהוסכמו מראש. 

 . 1.1.2014מיום ית להסכם התפעול הנו שספת שליתו

ים לחברה מנהלת לטוריות מטעם הממונה לעניין שירותים הניתנות רגווהורא ותהנחי רקע על

במסגרת מיקור חוץ, הגיעה הנהלת החברה להסכמות עם הבנק הבינלאומי שעוגנו בתוספת רביעית 

 ויותהתחייב, היתר ביו, פוסנו יעיתהרב וספתבת(. "רביעיתה וספת"התלן: ורי )להלהסכם המק

ול של להתאמת מנגנון התגמכן ( וSLA) ביצועים ישתודר יםשירות מתלר הבינלאומי בנקה עםמט

עובדים הנותנים שירותים לקרנות מטעם הבנק הבינלאומי לעקרונות חוזר אגף שוק ההון העוסק 

בהיקף הנכסים  ת גידולבעקבו .17.8.2015יום ב חתמהביעית נוספת הרהתבמדיניות תגמול. 

ת עם הבנק הבינלאומי שעוגנו בתוספת להסכמוחברה הת ברות, הגיעה הנהלי החם על ידהמנוהלי

להסכם המקורי )להלן: "התוספת החמישית"(. בתוספת החמישית הוספו מדרגות לדמי  חמישית

-ח ועד לליארד ש"מי 15ים מעל כסקף ניחס להיכם כי בהתפעול שנקבעו בתוספת השלישית, והוס

נות ההשתלמות למורים ידי קרועל  ןוכחד על ידי החברה כל יים סך ה)המנוהל חש"מיליארד  20

. 0.065%שיעור דמי התפעול הינו -חברה מנהלת בע"מ(  –נרים ומפקחים תיכוניים, מורי סמי

י יחד על יד כלסך הנוהלים ש"ח )הממיליארד  25-ועד ל ש"חמיליארד  20בהיקף נכסים מעל 

מנהלת  חברה –קחים פומם, מורי סמינרים וניירים תיכי קרנות ההשתלמות למון ועל ידכהחברה ו

)המנוהלים סך הכל  ש"חמיליארד  25. ובהיקף נכסים מעל 0.05%שיעור דמי התפעול הינו   בע"מ(

 –קחים מפים וי סמינרים, מוריחד על ידי החברה וכן ועל ידי קרנות ההשתלמות למורים תיכוני

 28.2.2018ום יב פת החמישית נחתמההתוס. 0.015%ור דמי התפעול הינו שיע  "מ(לת בעמנהה חבר

 .1.1.2018והוראותיה נכנסו לתוקף החל מיום 

 

  מסלול מקוצר: –עבור קרן השתלמות למורים וגננות              

ם שולמיהמ ולדמי התפע. זוקרן לתפעול ד בע"מ הסכם עם בנק מס לחברההיה  31.12.2013עד ליום 

את שירותי  סיפק נק מסד, ב2010 החל מחודש פברואר ים.סך הנכסמ 0.1%שיעור שנתי של הינם ב

והבנק  בנק מסד ,להסכמות בין החברה בהתאםת הבנק הבינלאומי. התפעול לקרן באמצעו

ם מיו החלו 31.12.2013החברה סיימה את התקשרותה עם בנק מסד החל מיום , הבינלאומי

 נקרות ישירות אל הבמקוצקרנות הבגין תפעול ה התפעול את עמלת החברה מתשלמ 1.1.2014

בינלאומי להכללת הקרנות המקוצרות החברה הגיעה להסכמה עם הבנק ה הנהלת אומי.הבינל
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ם מהנכסי 0.065%-ל התפעול עמלת ולעדכוןקרנות המתופעלות על ידי הבנק הבינלאומי ה בהגדרת

  לו. וספותוהתל הסכם התפעות וראוה פי עלוהכל 

 

נס א. ט. בע"מ )להלן:  מחברת קוחותלת ירותי תפעול שירורה שבלת החבמק 2013 ץמר מחודש חלה

וחברת נס,  הבינלאומי הבנקבין  להסכםבהתאם  ניתן השירות. ת הבנק הבינלאומיבאמצעו ("נס"

 קרנותה רבוע לקוחות תרושי דמוק נס תעמיד ולפיהמנהלת,  החברה עם מוקדם בתיאוםאשר נחתם 

קחת באופן שוטף מפו תוואיכו תומת השירות, זמינוה לרות גבוההחברה מייחסת חשיבן. ועמיתיה

   .לעמיתיה הניתן השירות את ולייעל לשפר מנת על שביכולתה ככל ועושהת על תקינות מתן השירו

 

 תפעול שירות לקוחות .4

"מ א. ט. בעת נס חברמ רות לקוחותשיעול רותי תפחברה שימקבלת ה 2013 ץמר מחודש החל

 הבינלאומי הבנקבין  כםלהסאם בהת ןתני השירות. ינלאומיק הבעות הבנבאמצ ("נס")להלן: 

 לקוחות שירות מוקד נס תעמיד לפיוהמנהלת,  החברה עם מוקדם בתיאוםר נחתם וחברת נס, אש

פקחת מו תונותו ואיכומית, זת השירווהה לרמועמיתיהן. החברה מייחסת חשיבות גב הקרנות עבור

 השירות את ולייעל לשפר נתמ על שביכולתה כלכ שהועורות טף על תקינות מתן השיבאופן שו

   .לעמיתיה הניתן

 

 מצטטתחברה  .5

בעקבות מכרז פומבי להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים -חברת מרווח הוגן בע"מ

ה חדשה, בחרה חבר, נ2009 ברהון באוקטוה שוק ערך אגףסדיים שושערי ריבית עבור גופים מו

לשערוך נכסים לא סחירים )עד  ריבית יעורישן לספק שירותים מת 21.3.2011ם אשר החלה מיו

  סיפקה את השירות חברת שערי ריבית(. 20.03.2011ליום 

 

 

 

 ז'אנותני שירותי ברוקר .6

י קבלת שירותל ("תיהתחרוך "ההלי: )להלן הליך תחרותי חברהערכה ה 2019במהלך שנת 

 וקרים:בר 11 עםליך התקשרה הקרן ת הה. במסגרמכירה של ניירות ערך()קניה ו קראז'ברו

פסגות ניירות  ' בע"מ ברוקארזדש  מיטב, אומי לישראל בע"מבנק ל, אי.בי.אי שירותי בורסה בע"מ

זרחי מ בנק ל בע"מ,י לישראבנק ירושלים בע"מ, הבנק הבינלאומ בנק דיסקונט בע"מ,, ערך בע"מ

ר נהיימפאוותי בורסה בע"מ ושיר ס נשואהדיסקונט בע"מ, אקסלנ מרכנתיל , בנקע"מב טפחות

סכומי העמלות שנקבעו בהליך התחרותי יעמדו  (."רוקרים"הבל אופקו בע"מ )להלן ביחד: ישרא

   בתוקפם למשך תקופה של שלוש שנים.
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 ותני שירותי משמורתנ .7

"ההליך )להלן:תחרותי  הליך 2018 שנת במהלך רהה החב, החלהרגולציה בהתאם להוראות

ההליך פנתה החברה אל נותני שירותי  מסגרתי(. בדטוירותי משמורת )קאסת ש( לקבל"התחרותי

המשמורת הפועלים בשוק ביניהם: הבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק המזרחי, בנק 

ק ה עם הבנשרה החברתקה, הלו בחרקבי שהתות שכפינת ההצעהפועלים ופועלים סהר. לאחר בח

 שנים.   5 קופה שלהבינלאומי בהסכם לת

 לליותפות כיאסהצבעות ב .8

 עם חברת "אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ" התהתקשרוסיימה החברה את  2016בפברואר 

 ירות ערךאשר ייצגה את החברה בכל האסיפות הכלליות הנוגעות לני ("אנטרופי")להלן: 

ש המלצות יבולצורך ג "כגורם המקצועי"משה חברה ושיבניהול הש רנותידי הקל קים עהמוחז

)השתתפות חברה מנהלת  קוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(יות הפבתקנ רמוהצבעה כא

התקשרה החברה עם פסגות  עם אנטרופי. עם סיום ההתקשרות 2009-התשס"ט באסיפה כללית(

 נות.המוחזקים על ידי הקר ירות ערךגעות לנינוות הת כלליפובאסי ייצוגהמ לצורך ניירות ערך בע"

י ממועד סיום מקצועי לצורך גיבוש המלצות הצבעה וכ כגורם שמשתמה פסגות אינ כי ,ייןלצ יש

  ההתקשרות עם אנטרופי החליטה החברה לפעול ללא גורם מקצועי. 

  בקרת השקעות .9

לחברה  ר בנימיןו יספק מפיכם לין בהסימבנרן ו"ח אוברה עם רהתקשרה הח 2019בחודש אוגוסט 

. שירותי 01.08.2019ת החל מיום ת וזאהשקעוהת ל כמנהל יחידת בקריפעשקעות ושירותי בקרת ה

 השקעות יסופקו לחברה בהתאם להוראות הדין ולצרכי החברה. בקרת ה

 

 ר דניה עם משל החבר נוכח ההתקשרות האמורה עם בקר ההשקעות, עודכן הסכם ההתקשרות

  .0198.201.0ום לילחברה עד ההשקעות  ותי בקרתק את שיריפשר סליק, אק

 

 קבוע רכוש .ט
 

ם. להנהלת החברה משרדים בשכירות בעלת רכוש קבוע או מתקנים מהותיים כלשהאינה  החברה

  .משרדי וריהוט מחשובי ציוד הינו הקבוע הרכוש. אביב בתל 8 המלך שאול' רחבבית אמות המשפט, 

 
 ותעונתי .י

ס ל בסיעו רק במעמד שכיר נןהי רנותת לקין בעונתיות. ההפקדוינו מאופיא החברה שלות ום פעילתח

עם זאת, עיקר ההצטרפויות . שתלמות בכל עתי ועובדי ההוראה רשאים להצטרף לקרנות ההחודש

 חודשים .די שנהחודשים ספטמבר עד דצמבר מי –לקרן מתבצעות ברבעון הראשון של שנת הלימודים 

 בשלות לצרכי משיכהת להחשבונו מוגברות עם הגיעם שלבמשיכות  אופייניםמ וברר ואוקטמבספט

ים את מערכת ההוראה עם תום שנת ם מיום ההפקדה הראשונה או עזיבתם של מורשני 6 ם תוםע

 .הלימודים
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 מוחשיים בלתי נכסים .יא
 

 מידע   מאגרי
 

 עהמיד. קרןה עמיתי דיי לע מסריםהנ ניםהנתו יםנשמר תםבמסגר אשר רשומים מידע מאגרי  לחברה

 הפרטים ןדכוע תובע הצטרפותם בעת םיד על רשנמס מידע כולל רןהק עמיתי ותאוד במאגרים הצבור

. הדין הוראות פי על מחויבת ממוחשב במאגר אלו פרטים של שמירתם. בקרן חברותם תקופת במהלך

 .עסקיה של שוטףה בתפעול החברה את משמשים המידע מאגרי

 

 וןי סיכמרוג .יב
 

 גורם של ההשפעה תמיד  
 המנהלת החברה על ןיכוהס

 תדדוומהת דרכי

 השפעה הסיכון  גורם הסיכון  סוג
 גדולה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 הקטנ

 

 
סיכוני 
 מאקרו

 

מצב המשק 
 ותעסוקה

 
 

X   במשק ורפורמות בתחום  תהתפתחויומעקב אחר
 החינוך.

 

יקי גבלות לאפווקים, מהשהתפתחויות ר מעקב אח   X סיכוני שוק 
 יהשקעה, פיזור גיאוגרפפיקי ן אהשקעה, פיזור בי

 רדווגי
סיכוני  

 אשראי
X 

 

תיק בחינה אנליטית מקדימה, מעקב צמוד אחר   
ומינוי מרכז לחובות  החוב, ועדת משנה לאשראי

 בעייתיים
  סיכוני נזילות 

 
X  עקב אחר ומ תמינימום נזילו קביעת מגבלת

 ת העמיתים.פי המשיכווצ העסקיותתפתחויות הה
 סיכונים

 פיים ענ
הגברת 

 תחרות בענף
 X  של   הדדות עם התחרות בתחום פעילותמוההת

 ם:, מתבצעת במספר מישוריהחברה
בראש וראשונה  – לחברה ייחודי פעילות תחום

לחברה יש תחום פעילות )יציאה לשנת השתלמות( 
חום קופות בתחברה מתחרה  שוםאינו קיים בש

 מל.הג
 בודהטות עשי באמצעות שיפור – ליתתפעו עלותהתיי

 .כוןיממערכות ה ושיפור
החברה מטפחת הון אנושי  – ללקוח השירות שיפור

בתחומי הפעילות של החברה, מקצועי, בעל ידע 
 לצורך מתן מענה יעיל ומקצועי ללקוחות החברה. 

מנהל  עותבאמצ –יתים התשואות לעמ שיפור
 ת. וההשקעו דתבהנחיית וע תההשקעו

 
נויי שי 

 רגולציה
 X  נף, בעיה צלת בהתאם לשינויי הרגונערכ ברההח

 לרבות התאמת מערכות מידע.
פעלה למתן מענה לקבוצות עמיתים, הנהלת החברה  X   טעמי הציבור 

 2012חדשים בשנת  בדרך של פתיחת מסלולי השקעה
טב מיר מתאימים לשא (ומסלול אג"ח)מסלול הלכה 

 תים.אותם עמי עמיהם שללטידיעתה 
ת עם איומי דומודתהה נערכת באופן תדיר להחבר X   אבטחת מידע  

סייבר . בחברה יש מנהלת מערכות מידע ומנהל 
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 גורם של ההשפעה תמיד  
 המנהלת החברה על ןיכוהס

 תדדוומהת דרכי

 השפעה הסיכון  גורם הסיכון  סוג
 גדולה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 הקטנ

 

ידע פעילים והם עובדים בשיתוף פעולה עם אבטחת מ
 אנשי המיכון של הבנק המתפעל ומנהל ההשקעות  

      
סיכונים 

דיים וייח
 לחברה

דימים תק
ם יימשפט
יה ורגולצ
 חדשה

 X   רגולציה חדשה כות וההלהחברה עוקבת אחר
על מנת להבין את הלך הרוח  תהילועפבתחומי 

ד בתי והכיוונים הכלליים אליהם חותרים מצ
המשפט, המחוקק והרגולטור. מאחר ומטבע הדברים 

וע ובלתי מדובר בהתרחשות של אירוע עתידי בלתי יד
 . ולינו בר ניהא סיכון האמורהאי וד

סיימה לבצע סקר  החברהמת בשנת הדוח הקוד  X  ון תפעוליסיכ 
השלמת ולי והיא מצויה בתהליך פעם תינסיכו

 .השיוריים הגבוהים םהסיכויי תהפחת
בחברה קיים ממונה על האכיפה העוסק בהטמעה של   X  סיכוני ציות 

 ,קר ציות, בקרה ביצוע ס הוראות דין חדשות,
 ופיקוח. קבהדרכה , מע

 לות בספקת 
  אחד

X   רה מיועדות לעובדי י החביד הקרנות המנוהלות על
מד של עובדים שכירים. לפיכך, תחום מעה בארהו

וסיית המורים. לוכפעילותה של החברה תלוי בא
 -עיקר ההפקדות מתקבלות ממעסיק עיקרי אחד 

 משרד החינוך. 
      
 

 

 

הלות ומנה הקרנותי סיכון של וגע לגורמחברה. בנל ניתן ביחס וןבגורמי סיכ ןשלהלן בדבר דיוהמידע 

 .הקרנותשל  סקירהחות דוט בורעל ידי החברה, ראה פי

על החברה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק המידע בדבר השפעת גורמי הסיכון שלהלן 

 . 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 
 עולהפוהסכמי שיתוף  מהותיים הסכמים .יג

 
 שיתוף פעולה סכמי לה הלך העסקים הרגיל אוים שלא במים מהותיכמינה צד להסא החברה
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 היבטי ממשל תאגידי  –'  ד חלק

 של החברה המנהלת הדירקטורים .א

ועד פנתה החברה לשר החנוך דאז, מר נפתלי בנט, בבקשה לפעול מבעוד מ 2018דצמבר  במהלך חודש

רה, בחבוחבר ועדת הביקורת  כדירקטור , ששימשנוךג משרד החיצימשה שגיא נר וש כהונתו של מלחיד

. והכל על מנת למנוע מצב שבו 14.03.2019 –להסתיים ב  ההייתויה צפ שראו את לקראת סיום כהונתוז

מאת קבלה למועד אישור הדוחות לא התוריון החברה יאלץ להתכנס בהרכב חסר. מאז ועד דירקט

ומר  אחרחר לתפקיד במקומו. מדירקטור אמינוי  על מר שגיא אול ש המינוי שדוחיהודעה על נה המדי

חדוה ווליוביץ, המכהנת כדירקטורית מינתה החברה את הגב' רת, יקוב תעדגיא שימש גם כחבר ווש

יג מטעמו של בהיעדר מינוי נצ דינה, גם לתפקיד חברת ועדת ביקורת במקומו של מר שגיא.מטעם המ

רשות לה פנתה החבר 1.9.2020 ביוםחסר.  רכבבה כנסהחברה להת ן ריודירקטו לץשרד החינוך, נאמ

. נכון למועד הדוחות, מטעם המדינה בחברהדירקטורים למנות  ספתנו שהבבק ברות הממשלתיותהח

 לא נענתה לפנייתה והדירקטוריון פועל בהרכב חסר.  ות הממשלתיותרשות החבר

 

 :הדוח פתחברה בתקוו בנהרקטוריון שכיירוט חברי הדילהלן פ

 

 שנת לידה מספר ת.ז. שם
מען להמצאת 

 יןת דכתבי בי

 ו ותיחברות בדירקטוריון וועד

 חיצוני/ דירקטור
 /תלוי בלתי

 חיצוני דירקטור
  מומחה

בעל מומחיות 
ית חשבונא

ופיננסית או 
 דירקטוריון  כשירות מקצועית 

ועדת  
 עות ועדת השק ביקורת 

 8המלך ל שאו 17.12.67 057207706 באיג אייל
 ת"א

 כן לא כן לא כן

 חפס
 לנדסברג 

30534630 13.6.46 
 8שאול המלך 

 ת"א
 כן לא כן לא כן

 כרמלה
 31.1.41 1479583 ופלדק

 12הר חרמון 
 לא לא לא כן כן ק. אונו

 25שבטה  5.7.65 59609420 דוד בן יפה
 קריית גת

 לא לא לא לא כן

 ולוןזב
 אורלב

001340900 9.11.45 
א  4ן מ
 יםשלירו

 כן כן אל כן כן

 דוה ח
 9.9.1957 054271150  ביץווולי

, 102רוקח 
 כן אל אל כן כן רמת גן
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 שם
החברה,  עובד של

ה רה בת, חברחב
 יןקשורה או בעל עני

 חילת כהונהתאריך ת
 סיוםתאריך 

 כהונה
בחמש השנים  סקותוהשכלה והתע

 כדירקטור ברות בהן משמשהאחרונות והח
שפחה של בן מ

 בעל עניין

 גבאי אייל
ות יו"ר הנהלת קרנ
 ההשתלמות

נה כהונה ראשו
21.3.2012   

  19/8/2015ה כהונה שני
 נה שלישיתהוכ

6/9/2018 

 MBA – מימון( עסקיםמנהל( ,LLB-
 כלכלה  BAמשפטים, 

ה י חברהסדר חוב באי.די.בנאמן לביצוע 
 לאחזקות בע"מ

 חולים מאוחדת יו"ר קופת
 שראל בע"מ **יו"ר מגוריט י

 חבר דירקטוריון בית התפוצות
 קטור באמות השקעותדיר

 ה בחברות פרטיותכהונ
 מרכזים רפואייםה יקיו"ר מד

 לא

 פסח
 ג לנדסבר

מזכיר קרנות מנכ"ל ו
 ותההשתלמ

  19/6/1995-דירקטור
 28/6/2005-מנכ"ל

 יתתיכונהשכלה על בעל  
 שתלמותמנכ"ל ומזכיר קרנות הה

 לא

 מלהכר
 קופלד

ת הסתדרות עובד
 01/11/1994 המורים

 MA 
"ר הסתדרות המורים, מ"מ יוחברת הנהלת 

 סניף
 לא

סתדרות ה בדתעו דוד בן יפה
 וריםהמ

25/5/2011 
 BA  

 תדרות המוריםמזכ"לית הס
 לא

 בולוןז
 2/4/2014 לא בלאור

להכשרת כללה בוגר מ-על תיכוניתהשכלה  
 מורים

 דות בכנסת ואישעבר, יו"ר וועחבר כנסת לש
 ציבור

 לא

חדוה 
 ווליוביץ

דירקטורית מטעם 
 ינההמד

28/12/2017 
 MBA- נהל עסקים,מPHD   ,MD כ"למנ. ס 

ולה, טבע ובטיחות החוויג'ילנס מקכיר, פרב
 רמצבטיות בע"מ.פ

 לא

 מ. ע"ישראל ב טמגורייום אישור הדוחות הכספיים אינו משמש יותר כיו"ר ל** נכון 

 קטוריםיראשר אינם דת דת השקעורי ועחב .ב

 שם

ל עובד ש
החברה, חברה 

בת, חברה 
בעל  ה אוקשור

 עניין 

סיום תאריך  כהונה חילתתתאריך 
 נהכהו

כלה והתעסקותו בחמש השנים הש
 האחרונות והחברות בהן משמש כדירקטור

ה של חבן משפ
 בעל עניין

 לא *יורם מנחם
 22/5/2014כהונה ראשונה 

  22/5/2017ה ניכהונה ש

 
 

22/5/2020 
 

BA 
 אקאונט בע"מ לותו חברת מ.י. בבע

פנסיה, דירקטור ל ומנכ"ל אקסלנס גמ
 ETBO -ו  אוןאורי פסוליבק

 לא

 לא  בן דורחיים 

 כהונה ראשונה
29/8/2012 

 שנייהכהונה 
26/8/2015 

 תישלישכהונה 
26/8/2018 

 
- 

MBA 
אי בנוש יועץ כלכלי ופיננסי לגופים שונים

 .קעותיה והשנספ
 לא

אלגזי  הדפנ
 אלידני

 26/10/2015ה כהונה ראשונ לא
  26/10/2018כהונה שניה 

 
- 

MA בכלכלה 
 בקרנות גידור, פאיכירה ת בליסמנכ"

 סים.פיננ
 לא

   22/5/2020 לא ברק סורני
- MBA 

 יו"ר מידרוג בע"מ;
חבר ועדת הביקורת  ר ועדת השקעות,יו"

 לא
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 שם

ל עובד ש
החברה, חברה 

בת, חברה 
בעל  ה אוקשור

 עניין 

סיום תאריך  כהונה חילתתתאריך 
 נהכהו

כלה והתעסקותו בחמש השנים הש
 האחרונות והחברות בהן משמש כדירקטור

ה של חבן משפ
 בעל עניין

קופת התגמולים  –ודירקטור ב'גמל על' 
 לעובדי אל על;

חבר ועדת השקעות, יו"ר ועדת הביקורת 
חברה  –ודירקטור בהנדסאים וטכנאים 

 לניהול קופות גמל בע"מ;
בבעלותו המלאה חברת 'ברק סורני החזקות 

בע"מ' ואחוז מסוים בחברת 'רובסט 
חברה  -ל מנג'מנט בע"מאקספקטיישנס קפיט

 מנהלת של קרנות גידור;
 מנכ"ל פסגות בית השקעות )לשעבר(.

 

 נושאי משרה .ג

 ותיננת תפקיד לידה שנת ז..ת' מס שם
 תאריך
 תחילת
 כהונה

 סיוןוני ההשכל
שנים  5-עסקי ב

 אחרונות

 בחברה תפקיד
 או ורהקש

 עניין בבעל

 ןעניי בעל
 בןבחברה/ 
 של משפחה

 משרה נושא
 של או אחר
 עניין בעל

 בחברה

 1967 057207706  גבאי לייא

 הלת"ר הניו
קרנות 

 – ההשתלמות
התמנה מטעם 

 המדינה

 ישראלית

ונה כה
ראשונה 

21/3/2012     
כהונה שנייה 

19/8/2015 
ונה כה

 שלישית
6/9/2018  

MBA – מנהל
, ון(, עסקים )מימ

LLB- ,משפטיםBA 
 ה כלכל

*נאמן לביצוע הסדר 
רה חוב באי.די.בי חב

 "מלאחזקות בע
ים פת חולקו*יו"ר 

 אוחדתמ
ל שראריט יר מגו"*יו

 בע"מ
קטוריון *חבר דיר

 בית התפוצות
ות חבר*כהונה ב

 פרטיות
ת אמוב דירקטור
. יו"ר השקעות

מדיקה מרכזים 
 רפואיים.

יו"ר הנהלת 
נות קר

 -השתלמותה
התמנה מטעם 

 המדינה

 לא

 1946 30534630 גלנדסבר פסח
"ל ומנכ מזכיר

קרנות 
 ההשתלמות 

 ישראלית

-מזכיר
28/11/1999 .

-מנכ"ל
28/6/2005 

על כלה בעל הש
 וניתתיכ

 כ"לנומ מזכיר
רנות ק

 תלמותההש

 לא

 1957 054691670 ליקק דני
ם בתחו בכיר
 רואה חשבון 31/7/2008 ישראלית כספים ה

ום בכיר בתח
 לא ספים הכ

 1956 67584755 מכלו ראובן
 מנהל

 24.2.2010 תישראלי הסיכונים 
BA- חברת בעל 

 פיננסיים פתרונות
 "מבע

 לא  סיכונים למנה

 1955 53265682 וזנפלדר קהרב
 הלתמנ

 24.2.2010 ישראלית מידע מערכות
מוסמך במדעי 

 המחשב
נהלת מ

 לא מערכות מידע

 1959 69022093 טלה ליא
נימי פ מבקר

 על וממונה
 הציבור פניות

 רואה חשבון 10/3/1994 ישראלית
פנימי  מבקר

מונה על ומ
 פניות הציבור

 לא
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 לת  מנהברה הול בחמתג דיניותמ   .ד

ול תגמ ןאופקובע כי  ("החוזר": הלןל)ל בגופים מוסדיים גמומדיניות ת" 2-9-2014מוסדיים  חוזר גופים

ון בין הרצ פשרו איזון ראויפנימי ויושתת על עקרונות שיאנושאי משרה בגופים מוסדיים יגובש בהליך 

 קנה אחד עם טובתה בל עולהתגמו טיח שמבנהך להבהצור יןחותיהם לבלתגמל נושאי משרה על הצל

ר, החוז בהתאם להוראות. ורך זמןלא דיונית של הגוף המוסארגהחוסכים ועם האסטרטגיה הכלל 

וף עובדים אחרים בג, בעלי תפקיד מרכזי ואי משרהמדיניות תגמול של נושנדרשת החברה לקבוע 

בש כך שלא תגוגמול תיות נבע כי מדיזר קוהחו .זרורטים בחובהתאם לעקרונות המפ והכל י,המוסד

ניות ם מדיטווח של הגוף המוסדי ועי הוכקביים עם יעדיו ארם עשאינ תמריצים לנטילת סיכונים תיצור

 ניהול הסיכונים שלו.

 

י התפקיד המרכזי בה ובעל רה, נושאי המשרהשל החברה קובעת כי עובדי החבמדיניות התגמול 

עודכן בהתחשב בהיקף שכרם נקבע ומה. שתנכיב מללא ר סיס קבוע,על ב שכר ובליקעובדיה המועסקים כ

מי השכר בינם לבין החברה. בהסכ נושאים בה ובהתאם לקבועהם ש , האחריותדרשים לום נהעבודה שה

כוונת רווח על בסיס  ועלת ללאלא הון רשום, הפמנהלת של קופת גמל ענפית, ל בהיות החברה חברה

מרכזי, מניות בחברה י תפקיד ובדים ו/או לבעללע ו/או משרה יקצו לנושאלא יו ע כיקבנ בפועל, הוצאות

ו בעלי תפקיד משרה ו/אנושאי   מי תגמול עםהסכ יובעת מדיניות התגמול, כד קעו אופציות למניות. או/ו

ניק מענק עם זאת, החברה רשאית להע .הה וההעסקכהונהתנאי חלק מכ מענקי פרישה לא יכללו רכזימ

התגמול  יותמדינ. קבלת המלצת ועדת התגמוללאחר  ירקטוריוןהד אישורעמי בפחריג וחד אופן ישה בפר

ונתם , עובד ובעל תפקיד מרכזי, בשל כהבחברה משרהנושא ב שנתי והיא חלה על כל ס רסיהינה על ב

 בחברה. 

 

ופים ול בגת תגמיו"מדינ 31-9-2015חוזר גופים מוסדיים  ממונה אתפרסמה ה 2015בר באוקטו 7ביום 

 .יואותורחלק מה ומתקןחוזר ת לבע הוראות משלימווקאשר ( קון""חוזר התילהלן: " )תיקון -ים ימוסד

הוראותיה להוראות חוזר  במדיניות התגמול על מנת להתאים את שינויים החברהערכה  ת הדו"חבתקופ

ס עת יחירם הוא קבועיק 30.5.2016ה ביום שרו על ידי דירקטוריון החברמורים אוון. השינויים האהתיק

ון נוסף לחוזרי עדכה פרסם הממונ 11.07.2019ביום  מול יו"ר הדירקטוריון.מירבי לקביעת תגלה הכפ

מדיניות  ות. החברה נערכת לעדכון מסמךו תוקנו הוראות קיימות והוספו הוראות אחררתבמסג התגמול.

   , בהתאם.התגמול

 

רת לוי אפ
 הובתש

 חשבון רואה 25.11.2015 ליתשראי וניחיצח "רו 1973 025049172
 חשבון רואה
שרד )מ חיצוני

 ושות'( לוטרבך
 אל

משפטי  יועץ "דעו 12.7.11 ישראלית "שעמיו 1965 059756841 שגב ארנון
 חברההשל 

 לא

 לא האכיפ מונהמ חשבון רואה 23.8.2011 אליתישר כיפהא ממונה 1976 033213323 בידה רועי
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  :(ש"חפי ם באלי)הסכומ רהושאי המשלנם הניתני יםהתגמול פירוט להלן

 

   לים אחריםגמות תגמולים בעבור שירותים וליםפרטי מקבל התגמ

היקף  ידפקת שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 החברה

תשלום  מענק שכר
מבוסס 

 מניות

דמי 
 לניהו

דמי 
 ייעוץ

דמי  ביתרי אחר  עמלה
 שכירות

 החלק סה"כ* אחר
המיוחס 

רה חבל
מתוך 
ת קבוצ

 שליטה
 חוזים(בא)

יל אי
 גבאי 

 נהלתה"ר וי
 ותקרנ

 ההשתלמות
מנה )הת

מטעם 
 המדינה(

55% 

- 

366 

- - - - - - - - - 

366 72.7% 

פסח 
לנדסברג 

(1 ) 

 ירמזכ
"ל נכומ

 קרנות
 ההשתלמות

100% 

- 

657 

- - - - - - - - - 

657 72.7% 

 דני
 ליק ק

 בכיר
 בתחום

 הכספים

 מיקור
 חוץ

- - - - - - - 702 - - - 
702 72.7% 

 ארנון
 שגב 

 ץיוע
 משפטי

 רמיקו
 חוץ

- - - - - 448 -  - - - 
448 72.7% 

 אלי
 הטל

 םפני מבקר
 מיקור

 חוץ
- - - - - - - 788 - - - 

788 72.7% 

 ראובן
 מכלו

 מנהל
 סיכונים

 מיקור
 חוץ

- - - - - - - 365 - - - 
365 72.7% 

 רבקה
 רוזנפלד

 מנהלת
 מערכות

 ידעמ

 מיקור
 ץחו

- - - - - - - 409 - - - 
409 72.7% 

 מידע נוסף

 אלף ש"ח. 531ת המורים בסך שכר המשולם להסתדרוהחזר  ולל כ (1)

צד -ניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מתיכו ת למוריםשתלמות את קרנות המחייבחברה  (2)

 ש"פתנת בש .חברהעל ידי כל  םים המנוהליהתאם ליחס הנכסבהמשותפות, אות הוצחלקה ב בגין קשור

 . 72.7%-נו כהוצאות השכר הישל החברה ב חלקה

 ההוצאה.מ 100%-* מתייחס ל
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 בקר פנים מ .ה

 םישייא פרטים
 להט אלי שם

:מתן שירותים במסגרת חברת "להט  31/12/2015עד  • נהכהו תתחיל יךתאר

 .ם בע"מול סיכוניהבקרה וני

 " גרת משרדשירותים במסמתן  :1/1/2016 -החל מ •

RSM  יםה וניהול סיכונושות, יעוץ, בקריף הזנפרץ ש." 

תו שותף כם במסגרת היו)נחתם הס 27/11/2000-ל מהח •

 (BDOבמשרד 

• 10/3/1994 

 החברה או של גוףת ערך של והמבקר הפנימי אינו מחזיק בנייר של גוף קשור אליה  או חברהה של ערך רותבניי החזקה

 .הקשור לחברה

 או ותייםמה עסקיים קשרים בעל הינו מיהפני המבקר

  אליה קשור גוף עם או ההחבר עם אחרים מהותיים קשרים

 .ברהם החימי קשרים עסקיים עאין למבקר הפנ

ירותי ביקורת לגופים אחרים ותן שפנימי נבקר הבנוסף המ

 .ובכללם גופים מוסדיים

  :ברהחיצוניים לח ותן שירותיםהמבקר הפנימי נ חיצוני שירותים נותן/ברהחה עובד

להט " ים במסגרת חברת:מתן שירות 31/12/2015עד  •

 .ניהול סיכונים בע"מקרה וב

 " רת משרדבמסגמתן שירותים  :1/1/2016 -החל מ •

RSM  יעוץ, בקרה וניהול סיכוניםושות הזנפרץ שיף ,." 

משרד "להט ם במסגרת ימתן השירות 2007החל מיולי  •

 בע"מ" וניהול סיכוניםבקרה 

 

 וריבה על תלונות הצממונ לה ומחוצה בחברה ממלא שהוא אחרים קידיםתפ

 
 העסקה היקף

 
 מידתם לקביעת היקף זה ו, הנימוקיבשנהמספר שעות 

 גמישותו

 הינו תש"ףהפנימי בחברה בשנת  היקף שעות העסקת המבקר

 ת וועדת הביקורתנקבע ע"פ החלטשעות. היקף השעות  1,860

דת הביקורת נויים מסוימים בהתאם לבקשת וענתון לשיוהוא 

פני הוועדה. כל השעות הנ"ל המבקר הפנימי בולהצעות שמעלה 

ובקרנות  תוהמנהל ותמתייחסות לביקורת המבוצעת בחבר

בוצעו בקרנות דוחות  פ"תששנת ב  ן.שבניהול ההשתלמות

על  שעות 700יקף של בה נוסףביקורת פנימית נוספים ע"י מבקר 
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 1,000בהיקף של  ק המתפעל וכן ביקורת פנימיתפעילות הבנ

 הפנימית של מנהל ההשקעות.ה ע"י הביקורת שעות, שבוצע

ברה, בדרך של מתן גורמים בחלמבקר הפנים ניתן סיוע מאת  הבחבר אחרים גורמים י"ע הפנימי למבקר סיוע

וכיו"ב הצגת מסמכים לבקשתו  ו,על יד הסברים שנדרשו

 ביקורתיצוין כי לא בוצעה פנימית. תחום הביקורת הכמקובל ב

 .בקר הפנימיפנימית על ידי גורם מהחברה שאינו המ

ופת הדיווח של מבקר הפנים בתק היקף עבודתו םצמצו

 .אחרונהה הדיווח תקופתלעומת 

בדוחות  צמצום שעות עבודה לעומת תקופה קודמת לא היה

 עיכונים, המבוצשע"ט בוצע סקר סת בשנתהביקורת הפנימית  )

 .(פע בשנת תש"שנים ולכן לא בוצ 4 -אחת ל

 
                      תגמול

אלפי  436  -,התגמול עמד על כ "פתשת נית הביקורת לשנין תכבג יקפווה הפנים מבקר של התגמול דרך

ההוצאה ך סרה מלק המיוחס לחבהחמהווה את  מול זהתג) ש"ח

 (72.7%-כ

 183 עמד על תש"פת התגמול בשנתים עמיונות פול בתלבגין טי

 .ש"חאלפי 

 .קתולק מתנאי העסהפנימי ניירות ערך כח א ניתנו למבקרל   העסקתו תנאימ כחלק ני"ע למבקר ניתנו

 

 ותלהי השעשוי ההשפעה לשאלת הדירקטוריון התייחסות

 המקצועי דעתו לשיקו הפעלת על הפנימי המבקר גמוללת

לאחר שמצא כי קר הפנים ול מבגמאת ת דן ואישררקטוריון הדי

 .למקובל בתחוםואוי ומתאים להיקף הביקורת התגמול הינו ר

 

 בקררואה חשבון מ .ו

 יךתאר. 'ושות לוטרבך"ח רו ממשרד תשובה ילו אפרת"ח רו יאה החברה של תהמבקר החשבון תרוא

 . 25.11.2015הוא  תחשבון המבקרה תשל רוא הכהונת ילתתח

 דמה לה: שנת הדיווח ובשנת הדיווח שקי המבקר בו זכאל הכוללוט השכר להלן פיר

 תשע"ט תש"פ 
 ום סכ 

 (ח"אלפי ש)
 ום סכ

 (ח"אלפי ש)
 398 398  קורתבי שירותי בגין שכר

 

צד -ים חברה מנהלת בע"מם ומפקחרים תיכוניים, מורי סמינריהשתלמות למו קרנותחברה מחייבת את 

  תש"פנת ידי כל חברה. בשוהלים על המניחס הנכסים בהתאם ל שותפות,אות המור בגין חלקה בהוצקש

  .72.7%-ון המבקר הינו כהחשב ואהר חלקה של החברה בהוצאות
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 דוח הדירקטוריון  

 31.8.2020 שהסתיימה ביום לשנה
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  תוכן עניינים

 

 

 

 עמוד  פרק

 תאור תמציתי של החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה 1

 

4 

   

והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה מגמות, אירועים   2

 העסקית והשפעתם על הדוחות הכספיים

 

5-10 

   

 10 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת 3

   

חריגים או חד פעמיים בעסקי החברה/ו או חורגים ממהלך   םאירועי 4

 העסקים הרגיל של החברה

11-12 

   

 13 העלולים להצביע על קשיים כספיים. םאירועי 5

   

 13 עסקאות מהותיות 6

   

 13 האסטרטגיה של החברה ויעדיה העיקריים תאור  7

   

 13 תוכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל 8

   

 14-17 של החברה העסקימצבה  9

   

 18-19 הצהרות לגבי הגילוי בדיווח הכספי 10

   

 20 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי 11
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 כאמור מידע. 1968-, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח"מידע צופה פני עתיד"דוח הדירקטוריון כולל 

 אשר, עתידיים עניינים או לאירועים המתייחסים ואומדנים הערכות, מטרות, תחזיות, היתר בין, כולל

בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל באמירות כמו  םואינ ודאית אינה התממשותם

"החברה צופה ", "החברה מצפה", " החברה מעריכה", "החברה מאמינה", "בכוונת החברה"," החברה בוחנת", 

 "החברה מתכננת" וביטויים דומים. 

 

, החברה  הנהלת  של  הסובייקטיבית  רכתההע  על  רק  מבוסס  והוא  מוכחת  עובדה  מהווה  אינו  עתיד  פני  צופה  מידע

 פרסומים  ובכללו,  זה  דוח  עריכת  במועד  בפניה  שהיה,  כללי  מידע  ניתוח  על,  השאר  בין,  בהנחותיה  הסתמכה  אשר

, בהם הכלול המידע של שלמותו או לנכונותו התחייבות בהם ניתנה לא אשר, וסקרים מחקרים, ציבוריים

 .עצמאי באופן החברה הנהלת ידי על נבחנה לא ונכונותו
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 תמציתי של החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה  אורית .1

  כללי 1.1

 (.  520027251)מס' חברה:  1965התאגדה בישראל כחברה בע"מ בשנת   החברה

המורים בישראל ומדינת ישראל  הסתדרותלתאריך הדוח,  נכוןהחברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

 מחזיקים באמצעי השליטה בחברה באופן שווה. 

 החברה שבניהול ההשתלמות קרנות 1.2

 קרן – האחתהחברה הינה חברה מנהלת שבניהולה שתי קופות גמל מסוג קרן השתלמות:  1.1.2011מיום  החל

 וגננותהשתלמות למורים  קרן – והשנייה"( הרגיל המסלולקרן )להלן: " רגיל מסלול וגננות למוריםהשתלמות 

קרנות " או" ההשתלמותקרנות " או "הקרנות"( )להלן: "המקוצר המסלולקרן )להלן: " מקוצר מסלול–

 "(. ההשתלמות למורים

על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן:  הממונה שמנפיק שנתי אישור מתוקף פועלות ההשתלמות קרנות

לקרנות ההשתלמות פתוחה לעובדי הוראה בבתי ספר יסודיים וגננות בגני ילדים  ההצטרפות. "(הממונה"

 ממשלתי.  במוסדות חינוך רשמיים ומורים בפיקוח
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  הדוחות  על  והשפעתם  העסקית  ובסביבתה  המנהלת  החברה  בפעילות  והתפתחויות  אירועים,  מגמות .2

 הכספיים 

תציתי של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה בתקופת הדוח שיש להם או   תאור  להלן

 .שבניהולה ההשתלמות וקרנות החברה על עהצפויה להיות להם השפ

 ובתעסוקה במשק התפתחויות 2.1

 תמונת המאקרו

העולם שנבעה משילוב של מספרים הפעילות הכלכלית הגלובאלית התאפיינה בהאטה ברחבי  2019כבר במהלך סוף 

פוליטית שהלכה וגברה עם פריצה מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, ההאטה -גורמים, ביניהם אי הוודאות הגיאו

המבנית בסין והברקזיט באירופה. בהתאם להתפתחויות הנ"ל, הבנקים המרכזיים ברחבי העולם החלו בהפחתות 

גם לירידה חדה בתשואות האג"ח בעולם ומצד שני לעלייה חדה במדדי   ריבית ובתכניות הרחבה כמותיות, מה שהוביל

כאשר הכלכלה העולמית ספגה טלטלה חסרת תקדים   2020-. אך הסיפור האמיתי החל ב2019המניות עם סגירת שנת 

עם התפרצות נגיף הקורונה בסין ומשם אל כל העולם. ככל שעברו היום, ממשלות העולם החלטו לנקוט בפעולות 

ירת גבולות וריחוק חברתי בתהליך של שגבר ככל שנתוני המקרים והמוות עלו. כך, ההגבלות החריפו כאשר במהלך לסג

חודש מרץ, רוב מדינות העולם בהן הנגיף התפרץ נקטו במדיניות של סגר כללי. ההשלכות על הפעילות הכלכלית היו 

ית" של הפעילות הכלכלית. על רקע אי הוודאות דרמטיות שכן הפעילות הכלכלית בכל העולם חוותה "עצירה פתאומ

ועצירת הפעילות הכלכלית, שוקי המניות ירדו בחדות, אך עם התגובה המאסיבית של הבנקים המרכזיים והממשלות 

השווקים החלו להתייצב ואף לעלות לרמה גבוהה יותר מערב טרום המשבר. ככל שהחודשים עברו, הנתונים הכלכליים 

קופה הנסקרת אותתו עד כמה המשבר הבריאותי אליו נכנסנו הביא לפגיעה עצומה בפעילות שפורסמו במהלך הת

הכלכלית הגלובאלית. כאמור, כפועל יוצא, בנקים מרכזיים וממשלות ברחבי העולם החלו לפרוש תכניות הרחבה 

ניתן. בשלב בהיקפים חסרי תקדים בניסיון להתמודד עם המשבר הקורונה ותמוך בפעילות הכלכלית עד כמה ש

הראשוני הבנקים המרכזיים בהובלת הפד חתכו את הריביות והחלטו לנקוט במדיניות של הרחבה כמותית ללא 

מגבלות על הכמות. בשלב השני, הממשלות החלטו לנקוט במדיניות פיסקאלית מרחיבה תוך הגדלת הגירעונות. 

לאזרחים ועסקים, מתן הלוואות ומענקים  הממשלות נקטו במספר רב של פעולות אשר כללו העברת כספים ישירה

לעסקים ומשקי בית, דמי אבטלה מוגברים ודחיית תשלומי מסים ואגרות. עצירת הפעילות הכלכלית גבתה מחיר כבד 

 משוק הנפט על רקע הפגיעה בביקוש העולמי לנפט.

השני הכלכלה האמריקנית התכווצה בארה"ב, נתוני הצמיחה לרבעון השלישי טרם פורסמו, אך נכון לנתוני הרבעון 

. כמו כן, עצירת הפעילות 31.4%, כאשר ברבעון השני הכלכלה התכווצה בשיעור חסר תקדים של  9.0%בשיעור שנתי של  

מיליון  11-הכלכלית הביאה לזעזוע בשוק העבודה. נכון לסוף התקופה הנסקרת, סך המשרות בארה"ב נמוך בכ

. מרבית 2020בתחילת  3.5%לעומת שיעור אבטלה של  8.4%בטלה עמד על , ושיעור הא2020בהשוואה לתחילת 

האינדיקטורים מאותתים על התאוששות בפעילות הכלכלית ברבעון השלישי. נכון לסוף התקופה הנסקרת, קצב 

, זאת בהשוואה לקצב 0.5%-בעוד בשיא המשבר )חודש אפריל( ירד ל  1.4%-( האט לPCE-האינפלציה השנתית )על פי ה

. כאמור, הבנקים המרכזיים החלו להשיק הרחבות כמותיות ללא הגבלות, כאשר במהלך 2020בתחילת  1.9%ל ש

, במקביל לתכניות הרחבה הכוללות רכישות אג"ח 0.25%-0.0%-התקופה הנסקרת הריבית בארה"ב הופחתה ל

שואות ולשמור על יציבות ממשלתיות וקונצרניות, יחד עם הכוונה עתידית שמאפשרת לפד לשלוט בפועל בעקום הת

מאוד מרשימה בתשואות האג"ח. כחלק מההכוונה העתידית, במהלך סוף התקופה הנסקרת, הפד אימץ גישה חדשה 

של "יעד גמיש של אינפלציה ממוצעת", כשמטרת היעד החדש היא להגיע למצב בו על פני זמן האינפלציה הממוצעת 

בעיית הגבול התחתון של הריבית ומאותת לשווקים כי הריבית תישאר . במילים אחרות, הפד מזהה את  2.0%לעמוד על  
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אפסית לעוד הרבה שנים. בגזרת המדיניות הפיסקאלית, התכנית הראשונה שהוציאו בארה"ב פגה ועדיין אין תכנית 

 חדשה. 

רכישות   , כשהשיק תכניתקונצרניותו( חזר לרכוש אג"ח ממשלתיות  ECB-בדומה לארה"ב, הבנק המרכזי באירופה )ה

טריליון יורו. נתוני הצמיחה לרבעון השני באירופה חשפו את הנפילות החדות ביותר בהיסטוריה   1.35אג"ח בהיקף של  

- בדומה לשאר המדינות נקטו במדיניות של סגרים. על פי נתוני התוצר לרבעון השני, כלכלת גוש האירו התכווצה ב

. נכון לסוף 15.0%-ברבעון הראשון, והקצב השנתי התכווץ ב  13.6%להתכווצות של    בהמשך)במונחים שנתיים(    40.3%

על רקע החולשה בפעילות הכלכלית  0.2%התקופה הנסקרת, האינפלציה השנתית בגוש האירו ירדה לקצב שלילי של 

בתחילת השנה, ושיעור האבטלה עומד על  1.4%והתחזקות האירו, זאת בהשוואה לקצב אינפלציה שנתי חיובי של 

 בתחילת השנה. 7.4%-השוואה לב 8.1%

כאמור, התפרצות נגיף הקורונה החלה בסין ומשם אל כל העולם, כך שסין מהווה סוג של "מפת דרכים" לשאר העולם 

(. בעוד שברוב העולם נתוני IMF-)לפי תחזיות ה 2020-והיא הכלכלה היחידה בעולם שצפויה להציג צמיחה חיובית ב

)במונחים  54.5%ר דו ספרתי, בסין ההתאוששות החלה ברבעון השני עם צמיחה של התוצר ברבעון השני נפלו בשיעו

ברבעון השלישי. בהסתכלות על הקצב השנתי, נכון לרבעון השלישי, הכלכלה הסינית  11.2%שנתיים( וצמיחה של 

 . 4.9%-צמחה ב

רי ביניהם הוא הזעזוע בגזרת הנפט נרשמו לא מעט אירועים וזעזועים שתרמו לתנודתיות מחיר הנפט, כשהעיק

לצד הביקוש העולמי שהוביל לירידה חדה במחירי הנפט. בסיכום התקופה הנסקרת, מחיר חבית נפט מסוג  הדרמטי

-לחבית. במהלך התקופה הנסקרת הדולר נחלש ב 42.75$-ל 22.3%-ירד ב WTIלחבית ומסוג  45.5$-ל 22.8%-ירד ב

ול בגירעון הממשלתי בהיקפים חסרי תקדים יחד עם גידול בגירעון , על רקע המשך גיד1אל מול סל המטבעות 6.8%

 מול הין.  0.4%-מול הפאונד וב 8.9%-אל מול האירו, ב 7.4%-. הדולר נחלש בובהיחלשותבחשבון השוטף, שתומכים 

ידה החדה )שיעור שינוי רבעוני במונחים שנתיים(, היר  28.8%בישראל, נתוני התוצר ברבעון השני הציגו התכווצות של  

ספרתיים הגבוהים ביותר -. שיעור האבטלה בישראל זינק לשיעורים דו7.8%-בהיסטוריה, כאשר הקצב השנתי ירד ל

בהיסטוריית הנתונים, על רקע היציאה של העובדים לחל"ת בעקבות השבתת הפעילות הכלכלית והשלכות הקורונה 

, בעוד נכנסו 12.0%-בהגדרה הרחבה בישראל עומד על כעל שוק העבודה. נכון לסוף התקופה הנסקרת, שיעור האבטלה  

מול סל  3.1%-. במהלך התקופה הנסקרת השקל התחזק ב3.5%למשבר בתחילת השנה עם שיעור אבטלה של 

 2.9%-שקל לדולר, ומנגד, נחלש מול האירו ב 3.35אל מול הדולר לרמה של  4.9%-המטבעות. בפרט, השקל התחזק ב

 שקל לאירו. 4.0לרמה של 

 

 תקציב וריבית, אינפלציה

במהלך התקופה הנסקרת, מדד המחירים לצרכן התייצב מתחת לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים ואף ירד 

לקצב שלילי בשיא המשבר על רקע התחזקות השקל והירידה הדרמטית במחירי הנפט. מדד המחירים לצרכן ירד 

. בשל התפרצות נגיף 1.6%-ש מאי הקצב השנתי ירד ב, כשבשיא השפל בחוד0.8%-במהלך התקופה הנסקרת ב

הקורונה, והזעזוע שנבע ממנו לשווקים ולכלכלה הריאלית, בנק ישראל נקט במספר רב של פעולות לתמיכה ביציבות 

הפיננסית ובפעילות הכלכלית בדומה לפעולות שנקטו בנקים מרכזיים ברחבי העולם. בנק ישראל הפחית את הריבית 

, השיק תכנית של הרחבה כמותית במסגרתה התחייב לרכוש אגרות חוב ממשלתיות לאורך העקום 0.1%-ל 0.25%-מ

מיליארד שקלים. נכון לסוף התקופה הנסקרת, בנק  15מיליארד שקלים ואג"ח קונצרניות בהיקף של  50בהיקף של 

 מיליארד שקלים.  1-של כמיליארד שקלים ואג"ח קונצרניות בהיקף  29.9ישראל רכש אג"ח ממשלתיות בהיקף של 

מיליארד שקלים. מנגד, סך ההוצאות באותה התקופה  324.7סך הכנסות המדינה במהלך התקופה הנסקרת עמד על 

אוגוסט כתוצאה מתכניות הממשלה -מיליארד שקלים, על רקע זינוק בהוצאות בין החודשים מרץ 434.9עמד על 

 
1 Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, Index Jan 1997=100, Monthly, Not Seasonally Adjusted  :מקור ,FRED 
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מהתוצר, כשעל פי הערכות במשרד האוצר  8.1%-גירעון עלה ללהתמודדות וסיוע בנגיף הקורונה. כפועל יוצא, ה

 מהתוצר.  13.0%-ותחזיות של בנק ישראל הגירעון צפוי לעלות עד סוף השנה לכ

 מיליארד 4.4-ב 2020העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הסתכם ברבעון השני של שנת  –מאזן התשלומים 

 ד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מיליאר 4.0דולר, זאת בהשוואה לעודף של 

 

 2שוק המניות

-ומדד ה 3.9%-ירד ב 125, מדד ת"א 12.5%-עלה ב 90, ת"א 10.7%-ירד ב 35בסיכום התקופה הנסקרת, מדד ת"א 

SME 60  בארה"ב, מדד ה4.5%-עלה ב .-S&P500  ומדד ה-DOW JONES   בהתאמה, ומדד ה  7.7%-ו  19.6%-עלו ב- 

-הגרמני עלה ב -DAXוה 9.7%-הצרפתי ירד ב CAC-, ה3.4%-ירד ב STOXX600-דד ה. באירופה, מ47.8%-עלה ב

-ומדד ה 26.8%-הסיני עלה ב CSI300, מדד 15.6%-עלה ב MSCI EM-. באסיה ובשווקים המתעוררים, מדד ה8.4%

Nikkei 11.8%-היפני עלה ב. 

  שוק הנגזרים

 3.8-מיליון יחידות אופציה או ב  25.0-הסתכם ב  35ת"א  בסיכום התקופה הנסקרת, מחזור המסחר באופציות על מדד  

מיליארד ש"ח  446-מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר באופציות דולר/שקל ב

 .3מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס 20.5-במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל הסתכם ב

 

המשיכה החברה במאמציה   ומתוך רצון של פיזור ההשקעות וצפי לתשואה עודפת על השוק,כחלק מגיוון התיק 

להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים כחלק מגיוון התיק ומתוך רצון של פיזור ההשקעות וצפי לתשואה 

המשיכה החברה במאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים בהשקעות   עודפת על השוק,

רנטיביות בלתי סחירות והלוואות מותאמות חלקן בתשתיות ו/או מגובות בהתחייבות ממשלתית ישירה או אלט

שנים( המהוות לדעת ההנהלה וועדת  10-20עקיפה. ככלל, השקעות בתשתיות מאופיינות בהשקעות ארוכות טווח )

וכן בעלות הגנות מטעם השקעות תשתית לתשואה יציבה לכספי העמיתים ללא קורלציה להתנהגות השווקים, 

 האמורים  מהטעמים  סחירות  לא  נוספות  השקעות  לבחון  ממשיכה  החברה  המדינה מפני אירועי קטסטרופה וכיו"ב.

 .לעיל

 

 אג"ח מדינה

 החוב אגרות. השנה החולפת במהלך %3.3 של עליה נרשמה המדד צמוד באפיק – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 .2.1%-ירדו ב( שנים 2-5והבינוניות ) 0.1%-ב ירדו( שנים 5-10) הארוכות

במהלך השנה החולפת. חלקו  3.4%של  באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה עליה – אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 .0.8%-ב שנים( עלה 2-5, וחלקו הבינוני )6.2%-ב + שנים( עלה5הארוך )

 אגח קונצרני

 60ותל בונד  0.3%-ירד ב 40, מדדי תל בונד 1.4%-ב ירד 20במדדי האג"ח הקונצרניים, מדד תל בונד  השנהבסיכום 

 8.0%-ו 3.2%-ב ירדויתר ומדד תשואות -ומדד צמודות 1.3%-בנקים ירד ב-. מדד תל בונד צמודות0.9%-ב ירד

נ"ב, מדד תל  158-נ"ב ל 31-ה בעל 20בהתאמה. ברמת המרווחים, השנה הסתכמה בעליות. המרווח של מדד תל בונד 

 37-נ"ב ומרווחו של מדד תל בונד שקלי עלה ב 69-נ"ב ל 5-נ"ב, מדד תל בונד בנקים ירד ב 132-נ"ב ל 19-עלה ב 40בונד 

ח בשנה האחרונה )אוגוסט עד "אג באמצעות ח"ש מיליארד 63-גויסו כ, באפיק הון נ"ב. בגזרת גיוסי 273-נ"ב ל

 בהשוואה לגיוסים בשנה המקבילה. 26%אוגוסט(, עליה של 

 
 נתוני ביצועי שוק המניות הן עבור התשואה כולל דיבידנדים ולא רק עליית מחיר.  2
 .ערך לניירות הבורסה אתר 3
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 מגדילה החברה"ח קונצרניות עדיפה על זו של אגרות חוב ממשלתיות, מאגסיכון הנדרשת  המותאמתר התשואה לפדיון כאש

 באגרות חוב קונצרניות סחירות ולא סחירות  תוך שמירה על עיקרון פיזור סיכונים.  ההשקעות את

 .צמודות למדד המחירים לצרכן ו  לא צמודות  הסחירים כוללים בעיקר השקעה באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות החוב נכסי

 ומשיכות  למשתלמים  ונלווים  ענקיםמ)תשלומי    בקרן   הנדרש  התשלומים  לצפי  מותאם  ההשקעות  בתיק  הנזילים  הנכסים  היקף

 (. מהקרנות כספים

  
 (, היו כדלקמן:1.09.2019-31.08.2020)בתקופה הנסקרת השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה 

 01/09/2019-31/08/2020 

 -2.3% מדד המניות הכללי

SME  60 4.5% 

 -3.9% 125מדד ת"א 

 -10.7% 35מדד ת"א 

 -3.9% להמרהמדד אג"ח 

 1.8% אג"ח כללי מדד

 -0.8% מדד המחירים לצרכן

 

 נגיף הקורונה 2.2

חלה התפרצות של מגפת וירוס "הקורונה" ברחבי העולם. כחלק מתהליך  2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 

בלימת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ובדומה למדינות אחרות, נקטה ישראל בשורת צעדים, במסגרתם פרסם 

על  מידיאשר השפיעו באופן משרד הבריאות הישראלי סדרת מגבלות על פעילות והתנהלות כלל הציבור בישראל, 

 פעילות המשק בכלל ועל שוק ההון בפרט.

בעקבות התפרצות מגפת הקורונה נרשמו ירידות שערים חדות בעיקר באפיקי המניות והקונצרני בארץ ובעולם. 

 במקביל נרשמו בעיקר ירידות באפיק האג"ח הממשלתי . 

רשמו עליות ברוב אפיקי ההשקעה העיקריים אשר נועד למועד עריכת הדוחות הכספיים, מאז סוף החודש מרץ 

 הושפעו מההתאוששות בבורסה בארץ ובבורסות העולם ואשר הביאו לתיקון ניכר בתשואת הקרן .

יצוין כי מתחילתו של משבר החירום האמור, לא נראה גידול מהותי בהיקף המשיכות והפדיונות הנהלת החברה 

 סי הקרן ודמי הניהול יעודכנו בהתאם. ממשיכה לעקוב באופן רציף על השינוי בנכ

למרות שהחל מחודש מאי מדינות רבות ברחבי העולם, לרבות ישראל, החלו ליישם מדיניות של חזרה מוגבלת 

לשגרה והנעת הפעילות הכלכלית מחדש, הרי שעדיין קיימת אי וודאות לגבי ההשלכות לטווח הבינוני והארוך על 

 הכלכלה העולמית. 

ם החריפים והתנודות החריגות בשווקים , קיימה החברה ישיבת דירקטוריון מיוחדת לנושא, בה לאור האירועי

 נידונה היערכות הקופה לתכנית המשכיות עסקית , תוך התייחסות לנושאים הבאים כדלהלן: 

ת תוך התייחסות לנזילות הנכסים ככל שיהיו פניות מוגברו חשיפה בפעילות ההשקעות והשפעה על נכסי הקופה .א

מנהל ההשקעות ומנהל הסיכונים על מנת   למשיכת כספים, דיונים ככל שנדרש של ועדת ההשקעות התייעצות

 להגיב בסמוך ככל שאפשר לנסיבות שיתפתחו לשמירת נכסי החברה והנזילות הנדרשת.

ה תפעול החברה באופן שתשמר רציפות תפקודית ויכולת עמידה ביעדי שירות והוראות הרגולציה, בהקשר ז .ב

נקטה הקופה בצעדי זהירות והערכות להגברת ביטחונם של העובדים לרבות עזרי הגנה והיערכות למתן שרות 

תוך כדי עבודה מרחוק. בנוסף פנתה החברה לכל ספקי השרות העיקריים ובדקה מולם את היערכותם בהתאם 

 דית גם אצל ספקים אלו.ויכולתם לספק את השירות הנדרש לחברה במצב חירום זה וככל שתהיה פגיעה תפקו
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המשך תפקוד הדירקטוריון וועדותיו באופן רציף באמצעים דיגיטליים ואלקטרוניים בתקופות של סגר מלא  .ג

ושילוב של אמצעים דיגיטאליים ואלקטרוניים בשילוב השתתפות בפועל של חלק מחברי הדירקטוריון או 

 הוועדות בין הסגרים. 

מתאפיין שוק ההון בחוסר יציבות כתוצאה מהתפרצות מחודשת של נגיף לאחר תאריך המאזן ובסמוך לאישורו 

 הקורונה באירופה וכן מהבחירות בארה"ב.

 

 מרכזיות לאחר תאריך הדוחות הכספיים  התפתחויות 2.3

 ישראל

 ובאירופה"ב בארה שפורסמו הצמיחה נתוני אך, פורסם טרם השנה של השלישי ברבעון התוצר לנתוני האומדן

 החברות סקר את פרסם ישראל בנק. השני לרבעון בהשוואה תקדים חסרת צמיחה לראות צפויים שאנו מרמזים

, לכך ובדומה, הקורונה משבר רקע על להתכווץ ממשיכה הפעילות כי אם, התאוששות על שמצביע השלישי לרבעון

 בחודש הריבית בהחלטת. שלילי נותר השנתי הקצב אך, 0.13%-ל אמנם עלה ספטמבר בחודש המשולב המדד גם

. ריבית הפחתת תמחרו שהשווקים למרות, 0.1% של ברמה שינוי ללא הריבית את הותיר ישראל בנק אוקטובר

 תכנית  והשיק,  שקלים  מיליארד  35  בעוד  הממשלתי"ח  האג  באפיק  הרכישות  תכנית  את  הגדיל  ישראל  בנק,  במקביל

 קטנים לעסקים יתנו המסחריים שהבנקים הלוואות כנגד -0.1% של שלילית בריבית המסחריים לבנקים הלוואות

, מעודכנות כלכליות תחזיות פרסם ישראל בנק, במקביל. 1.3%+פריים תעלה לא יגבו של שהריבית ובתנאי

 שליטה ללא ובתרחיש, הקורונה בנגיף שליטה ותהיה במידה 5.0%-ב ליתכווץ צפוי 2020-ב התוצר, כשלהערכתם

)בהגדרה   אבטלה  שיעור  על  מצביעים  ספטמבר  לחודש  אדם  כוח סקר  של  הסופיים  הנתונים.  6.5%-ב  יתכווץ  התוצר

 19.1%-ל עלתה האבטלה ספטמבר של השנייה במחצית כאשר, אוגוסט בחודש 11.7% לעומת 14.6% של( הרחבה

 לגידול שהביא שני לסגר הכניסה רקע על, 22.7%-ל כבר זינק האבטלה שיעור אוקטובר של הראשונה  ובמחצית

, הקרובים לחודשים במבט הישראלית לכלכלה מעודדות לתוצאות הביא השני הסגר"ת. לחל היוצאים בשיעור

 אדם  בני אלף 2.7 עם אלף 323-כ על עומד בישראל המקרים מספר. ויורד הולך בישראל הנדבקים מספר כאשר

 או קשה במצב מוגדרים 295 ומתוכם בישראל פעילים חולים אלף 7.9-כ ישנם, 15/11/20-ל נכון. כה עד שנפטרו

 למדדים ביחס משמעותית מפגרים עדיין אך, עליות רשמו בישראל השווקים הנסקרת התקופה במהלך. קריטי

. 8.5%-ב 125"א ות 10.2%-ב עלה 90"א ת, 8.4%-ב עלה 35"א ת מדד(, השנה לתחילת)בהשוואה  בעולם נבחרים

 עדיין הן אךארוך, -הבינוני בחלק ובפרט, העקום כל לאורך מעט עלו אמנם התשואות הממשלתי"ח האג בשוק

 של לרמה הנסקרת התקופה במהלך"ב נ 11-ב עלתה שנים 10-ל התשואה. המשבר לערב בהשוואה יחסית יציבות

 .0.11%-ל"ב נ 3-ב עלתה ולשנתיים 0.37% של לרמה"ב נ 6-ב עלתה שנים 5-ל, 0.85%

 בעולם

התקופה הנסקרת, נגיף הקורונה ממשיך להתפשט בעולם )בפרט באירופה וארה"ב( כאשר קצב הנדבקים  במהלך

היומי הולך ועולה משמעותית, מה שהביא לחידוש ההגבלות בחלק מהמדינות. החל מתחילת נובמבר, גרמניה, 

הכלכלית ולשנות את  צרפת ובריטניה נכנסות לסגר שני כתוצאה מהעלייה בתחלואה, מה שצפוי לפגוע בפעילות

כיוון ההתאוששות ברבעון האחרון של השנה לאחר ההתאוששות שנרשמה ברבעון השלישי. עם זאת, במבט קדימה 

, ההתאוששות צפויה להיות מהירה יותר ביחס לצפי לאחר שחברות פייזר וביונטק הודיעו על צעד גדול 2021-ל

בניסוי. כמו כן, על פי תוצאות הבחירות  90%-הצלחה של כלקראת אפשרות של חיסון יעיל לקורונה, ודיווחו על 

בארה"ב, ביידן אמנם הוכרז על ידי רשתות הטלוויזיה כמנצח, אך אנו בתחילתו של קרב משפטי עיקש שצפוי 

להמשך עד אמצע דצמבר. בתרחיש הסביר ביידן אכן נשיא אך הסנאט ככל הנראה נשאר רפובליקני, לכן, היכולת 

ארה"ב, ככל הנראה, תהיה בעלת   –א לפועל את התכניות שלו צפויה להיות מוגבלת. במלים פשוטות  של ביידן להוצי

 ממשל מפולג בשנתיים הקרובות )עד בחירות האמצע(.  
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 כאשר, אוקטובר בחודש כבר כיוון לשנותת החלו באירופה השוטפים הנתונים, הנגיף התפשטות החרפת בעקבות

, זאת לעומת. האירו גוש במדינות הכלכלית בפעילות התכווצות על הצביעו( PMI) בשירותים הרכש מנהלי מדדי

 נתוני.  ומאט  הולך  הקצב  כי  אם,  אוקטובר  בחודש  גם  התאוששות  על  להצביע  ממשיכים  הרכש  מנהלי  מדדי"ב  בארה

 אך, לציפיות ביחס וגם השני לרבעון בהשוואה תקדים חסרי מספרים ומציגים פורסמו השלישי לרבעון הצמיחה

 הקצב  על  להסתכל  חשוב  האמיתית  התמונה  את  לקבל  כדי,  לכן,  סגורה  הייתה  הכלכלה  השני  ברבעון  כי  לזכור  צריך

 לאחר( שנתיים במונחים רבעוני שינוי)שיעור  33.1%-ב הסתכמה השלישי ברבעון ההצמיחה"ב, בארה. השנתי

 ברבעון  9.0%  של  התכווצות  לעומת  2.9%-ב  להתכווץ  המשיך  השנתי  הקצב  אך,  הקודם  ברבעון  31.4%  של  התכווצות

-ב הסתכמה הצמיחה, האירו בגוש. 3.5%-בכ נמוך עדיין התוצר( המשבר)טרום  2019 לסוף ובהשוואה, הקודם

 בהשוואה 4.3% של בשיעור שלילי כמובן נותר השנתי והקצב, הקודם ברבעון 39.5% של התכווצות לעומת 61.3%

, 81.7%-ב איטליה, 37.1%-ב השלישי ברבעון צמחה גרמניה, הגדולות המדינות ברמת. הקודם ברבעון 14.7%-ל

 הנגיף התפשטות החרפת לאור, זאת עם(. שנתיים במונחים רבעוני שינוי)שיעור  95.2%-ב וצרפת 85.5%-ב ספרד

 החלטת התקיימה אוקוטבר חודש בסוף. השנה של האחרון לרבעון במהירות עובר הפוקוס, החדשים והסגרים

(, שבחר להותיר את המדיניות המוניטארית ללא שינוי למרות חידוש ECB-)ה באירופה המרכזי הבנק של ריבית

הסגרים והעלייה בתחלואה, אך רמז על הרחבה של תכנית התמריצים לקראת הפגישה הבאה בחודש דצמבר. בעוד 

לכלה הסינית ממשיכה להתרחב בחודש השמיני ברציפות, שההתאוששות במדינות אירופה וארה"ב די נעצרה, הכ

 היא סין. עליה במגמת ממשיכים ובשירותים בתעשייה( Caixinכאשר מדדי מנהלי הרכש הרשמיים )וגם של 

. 1.9%הצמיחה צפויה לעמוד על  IMF-ה לפי כאשר, חיובית צמיחה 2020-ב להציג שצפויה בעולם היחידה הכלכלה

במהלך התקופה הנסקרת, ובפרט לקראת סוף התקופה, הנפט רשם עלייה על רקע הצפי להתאוששות מהירה יחסית 

-עלה ב WTIכתוצאה מהדיווח החיובי של פייזר בעניין החיסון. במהלך התקופה הנסקרת, מחיר חבית נפט מסוג 

לחבית. במהלך התקופה הנסקרת,  42.73$לרמה של  1.4%-עלה בכ BRENTלחבית ומסוג  40.12$לרמה של  0.2%

 .9.3%-ב עלהMSCI EM -ו 6.7%-עלה ב Eurostoxx600-, ה6.0%-עלה ב S&P500-מדד ה

 

 הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת  היקף .3

 "ח(:ש)באלפי  נטו, הנכסים היקף

 אחוז השינוי  31.8.2019  31.8.2020     

 %   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח     

 -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול כללי-מסלול רגיל

16,470,897  15,384,253  7.06 

 -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול כשר–מסלול רגיל 

553,401  467,368  18.41 
 -קרן השתלמות למורים וגננות

 מסלול אג"ח-מסלול רגיל
13,031  14,760  (11.71) 

 -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול מקוצר

747,862  679,808  10.01 
 -קרן השתלמות למורים וגננות

 מסלול כשר-מסלול מקוצר
18,837  15,831  18.99 

 -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול אג"ח-מסלול מקוצר

2,143  2,599  (17.55) 

 7.50  16,564,619  17,806,171     סך הכל
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   הרגיל העסקים ממהלך החורגיםאו /ו  החברה בעסקי פעמיים  חד או  חריגים  אירועים .4

 

 מטעם  מכתב  החברה  במשרדי  התקבל  2020ביוני    16  ביום  –  המדינה  ידי  על  התקציבית  הפנסיה  זכויות  רכישת 4.1

 עובדי של התקציבית הפנסיה זכויות רכישת את המדינה מימון"הפסקת  בעניין האוצר במשרד הכללי החשב

"ל, הודיע המדינה לקרנות כי היא החשכ מכתב במסגרת"(. "להחשכ מכתב" )להלן: "השבתון בשנת הוראה

נת לעובדיה היוצאים לשנת השתלמות רכישת זכויות פנסיה מבו המדינה ממ הנוכחישוקלת הפסקת ההסדר 

 תקציבית. 

"ל במסגרתו דחו הקרנות את כל הטענות שהועלו החשכשלחו הקרנות מכתב תגובה למכתב    2020ביולי    28  ביום

"ל, וכן דחו את הטענה לפיה המדינה רשאית להפסיק באופן חד צדדי את הסדר החשכעל ידי המדינה במכתב 

 רכישת זכויות הפנסיה התקציבית. 

החשכ"ל )להלן: "מכתב התגובה"( במסגרתו ציינה המדינה, התקבל מכתב תגובה מטעם    2020בנובמבר    12ביום  

( לחוק שירות המדינה 4)11כי הסדר רכישת זכויות הפנסיה התקציבית כפי שנהג עד כה מנוגד להוראות סעיף 

. עוד הוסיפה המדינה, כי פעולות הגורמים מטעם המדינה, אשר הביאו 1970-)גימלאות( ]נוסח משולב[, תש"ל

ההסדר לאורך השנים, נעשו ללא הסמכה ועל כן נעדרות תוקף משפטי מחייב. לאור דברים אלו לידי מימושו של  

הודיעה המדינה לקרנות, כי החל ממועד מכתב התגובה, בדעת המדינה להפסיק את ההסדר המתקיים עשרות 

ציבית שנים במסגרתו משרד החינוך ו/או משרד האוצר נושאים בעלויות מימון רכישת זכויות הפנסיה התק

בשנות ההשתלמות של עובדי ההוראה וזאת כתנאי להכרה בשנת ההשתלמות כשנת ותק לטובת חישוב קצבת 

על פי הודעת המדינה יחול גם ביחס לעובדים שפרשו זה מכבר גם אם  –הפנסיה התקציבית. הפסקת ההסדר 

  המדינה.לאוצר  הובא בהם בחשבון הוותק בגין שנות ההשתלמות שלא שולמו בעדן תשלומים 

הקרנות דוחות מכל את עמדת המדינה כפי שהובאה במסגרת מכתב התגובה, ונכון למועד הדוחות הן בוחנות 

  את המשך צעדיהן אל מול המדינה בנושא. 

 

מנהל השקעות נוסף  לבחירתהחברה השלימה הליך תחרותי  הדוח בתקופת – נוסף השקעות מנהל בחירת 4.2

 סמינרים מורי, תיכוניים למורים השתלמות קרנות ידי על המנוהלות הקרנותשינהל את ההשקעות של 

 שנערך ההליך בתום"מ במקום מנהל ההשקעות הנוכחי, פסגות ניירות ערך בע"מ. בע מנהלת חברה ומפקחים

 ניהול  דש  מיטב  חברת  של  הצעתה  נבחרה  ,שונים  גופים  ארבעה  של  ההצעות  בחינת  ולאחר,  חיצוני  גורם  בהובלת

את  מנהלתמיטב דש ניהול תיקים בע"מ  1.11.2020נחתם והחל מיום  "מ. הסכם סופי בין הצדדיםבע תיקים

 –קרנות ההשתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים   ידי  על  נוהלותהקרנות המ תיק ההשקעות של

לא  ,החברה ידי על המנוהלותלמועד הדוחות, ביחס לקרנות ההשתלמות  נכוןחברה מנהלת בע"מ. יובהר, כי 

 . חל שינוי, ופסגות ניירות ערך בע"מ ממשיכה לנהל את תיק ההשקעות של החברה

הומצאה למשרדי הקרנות  17.5.2020ביום  - ש גמל ופנסיה ואח'קעניג ואח' נ' מיטב ד 22866-05-20ת"צ  4.3

"(.  התביעהקעניג ואח' נ' מיטב דש גמל ופנסיה ואח' )להלן: " 22866-05-20בקשה לאישור תובענה ייצוגית 

חברות המנהלות קרנות השתלמות. על פי המבוקש בבקשה,  12התביעה הוגשה כנגד קרנות המורים ועוד 

נים כנגד הנתבעות, כאשר נטען כי כל הנתבעות סיווגו בטעות הפרשות שהועברו בעבור מתבקשים סעדים שו

עמיתי קרנות ההשתלמות כחייבות במס. בקציר האומר, התובעים טוענים כי כלל קרנות ההשתלמות הנתבעות 

מחשבות באופן שגוי את תקרת הטבת המס וזאת משום שהן מחשבות את תקרת ההטבה על בסיס חודשי ולא 

שנתי.  לטענת התובעים, הבסיס לטעות החישובית אצל הנתבעות מקורו בכך שאצל כלל הנתבעות "המחשב 

)המחשב את זכויות העמיתים הח.מ.( תוכנת בצורה שגויה ורשלנית כך שהוא איננו מתואם עם הוראות החוק 

חלק מן המקרים תוקנה השונות בקשר עם החישוב ופגע בצורה דרמטית בעמיתים". עוד טוענים התובעים, כי ב
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הטעות ותוכנת המחשוב לעתיד מבלי לפצות את העמיתים בגין העבר, וכן טוענים כי החברות המנהלות לא 

 קיימו בקרות מתאימות. 

 

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הועברה לחברת הביטוח ובתיאום עם החברה מונה עורך דין לייצג את 

 קרנות המורים.

 

נכון למועד אישור הדוחות החברה עודנה לומדת את הטענות ללא יכולת אמיתית להעריך את השפעתן 

 האפשרית בשלב זה.  

 

אישר דירקטוריון החברה פה אחד את הצעת הנהלת החברה למזג בין החברה לבין חברת קרנות   27.3.2017ביום   4.4

"( תיכוניים  ריםמו   חברתהלת בע"מ )להלן: "חברה מנ  –השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים  

פי  על. תיכוניים ריםמו חברתובין קרנות ההשתלמות שבניהול החברה לבין קרנות ההשתלמות שבניהול 

החברה בסיוע יועציה המשפטיים, המתווה הנוכחי, במסגרת המיזוג האמור תשמש החברה כחברה הקולטת. 

שיכנס לתוקף    מוצעגובש  תקנון חברה מנהלת    אףיזוג, ובכלל זה  את הפעולות הדרושות לביצוע הליך המ  בחנו

אך זו בחרה בעת הזו לא  ,התקנון המוצע והנושא הובאו בפני רשות החברות הממשלתיות לאחר הליך המיזוג. 

  נכון למועד דו"ח זה לא חלה התקדמות נוספת בקידום ההליך.לקדם את הנושא. 

 

 2020בספטמבר  26 ביום – דירקטוריון ישיבות לקיום החוקי המניין בעניין המנהלת החברה תקנון תיקון 4.5

התקבלה החלטה בכתב של דירקטוריון החברה לזימון אסיפה כללית לצורך תיקון תקנון החברה המנהלת 

 לקיום ישיבות דירקטוריון. )קוורום( כהוראת שעה ביחס להוראות המניין החוקי 

 
הקוורום הנדרש הינו חמישה חברי דירקטוריון, אשר מתוכם לפחות שני חברי כיום,  בהתאם לקבוע בתקנון

ביום  דירקטוריון מטעם המדינה, שני חברי דירקטוריון מטעם הסתדרות המורים ודירקטור חיצוני אחד.

הגב' ווליוביץ הינה עתידה לסיים הגב' חדווה ווליוביץ את כהונתה כדירקטורית בחברה.  27.12.2020

נדרשת המדינה למנות דירקטור בחברה מטעמה  ,רקטורית בחברה מטעם המדינה, ועל כן ובסיום כהונתהדי

רשות השרים הרלוונטיים המובאים לפתחם על ידי הדירקטורים מטעם המדינה ממונים על ידי במקום. 

"(. וועדהההחברות הממשלתיות, לאחר קבלת אישור הוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות )להלן: "

עולה חשש ממשי עקב קיומן של מערכות הבחירות האחרונות, הוועדה לא כונסה במועדיה כנדרש, וכפועל יוצא  

אי מימוש מינוי  במועד לאחר סיום כהונתה של הגב' ווליוביץ. מונו בחברה דירקטורים מטעם המדינהשלא י

 בישיבות דירקטוריון החברה. הדירקטורים בחברה מטעם המדינה, יוצר הלכה למעשה בעיית קוורום

 

, במקרה בו נבצר מהדירקטוריון להפעיל סמכויותיו, ובכלל 1999-)א( לחוק החברות, תשנ"ט52בהתאם לסעיף 

לפיכך  זה עקב העדר מניין חוקי, אזי האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הדירקטוריון ולהפעילן בעצמה.

מהדירקטוריון להפעיל סמכויותיו וכן על מנת להימנע ממצב בו ענייני החברה ולמען מניעת מצב בו נבצר 

ולשם שמירה על זכויות העמיתים, מוצע לתקן את תקנון החברה , מתנהלים על ידי אסיפת בעלי המניות

 .המנהלת כהוראת שעה, עד למועד בו יפעלו בעלי השליטה וימלאו את מכסת הדירקטורים מטעמם

 

לתקנון החברה ולקבוע כי במידה ויפחת מספר חברי  28וצע, מוצע לתקן את סעיף בהתאם לתיקון המ

לתקנון, אזי המניין החוקי לקיום  20הדירקטוריון שמי מבין בעלי המניות בחברה רשאי למנות בהתאם לסעיף 

שהוא ישיבות דירקטוריון יעמוד על ארבעה חברי דירקטוריון )במקום חמישה כפי הקבוע בתקנון כיום(, כך 

יכלול לפחות דירקטור אחד מטעם המדינה )במקום שניים(, דירקטור אחד מטעם הסתדרות המורים )במקום 
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כאשר בעלי המניות ישובו למנות את הדירקטורים מטעמם בהתאם למכסה  שניים( ודירקטור חיצוני אחד. 

 נן.הקבועה בתקנון החברה, אזי ההוראות המקוריות ביחס למניין החוקי תשובנה על כ

 

)עקב היעדרות נציג בעל המניות מטעם המדינה(,   16.11.2020בהעדר מניין חוקי באסיפה הכללית שזומנה ליום  

כונסה האסיפה הנדחית במניין   23.11.2020)להלן: "האסיפה הנדחית"(. ביום    23.11.2020נדחתה האסיפה ליום  

וראות המניין החוקי לקיום ישיבות חוקי. במסגרת האסיפה הנדחית, לא אושר תיקון התקנון לעניין ה

  דירקטוריון, וזאת עקב התנגדות המדינה לתיקון כאמור. 

נכון למועד הדוחות, החברה בוחנת הצעדים העומדים לרשותה על מנת להבטיח שלא תקלע שלא באשמתה 

  למצב של העדר קוורום חוקי לכינוס הדירקטוריון, על כל המשמעויות הנובעות מכך.

 

 כספיים  קשיים להצביע  העלולים אירועים .5

בתקופת הדוח לא אירעו אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים. החברה מנהלת בנאמנות קרנות השתלמות 

 החברה לא צפויה  ענפיות. הוצאות הניהול הנגבות מהעמיתים הינן לפי הוצאות החברה המנהלת בפועל. לפיכך,

 להיקלע לקשיים כספיים. 

 מהותיות   עסקאות .6

הקטנה בשיעור השתתפות בעסקה או או  הגדלה היו עסקאות משותפות, השקעות בתאגיד אחר או בתקופת הדוח לא

  בהשקעה כאמור.

 העיקריים  ויעדיההאסטרטגיה העסקית של החברה  תיאור .7

מתבצע באמצעות שני   נותי שירותים במיקור חוץ. תפעול הקרבהתבסס על נותנ  נות שבניהולההחברה מנהלת את הקר

 ,בע"מ  הבנק הבינלאומי הראשון לישראל – מקצועיים ויציבים מהשורה הראשונה בתחומם  ,נותני שירותים עיקריים

המשמש כגורם המנהל  ,בע"מ ניירות ערךופסגות  ,וזכויות העמיתים נותהמשמש כגורם המתפעל את חשבונות הקר

. החברה מפקחת באופן שוטף על פעילותם של גופים אלו באמצעות נושאי המשרה ונותני השירות נותאת השקעות הקר

  .האחרים בחברה

באופן שיבטיח, ככל הניתן, צירוף של רמת תשואה ומידת   קרנות שבניהולההחברה קובעת את מדיניות ההשקעות של ה

משקיעה מאמצים ותשומת לב ניהולית על מנת  . החברהעמיתים, בשים לב למאפייניהםסיכון ההולמים את צרכי ה

ההשתלמות  נותאגף שוק ההון החלות עליה ועל קר לקיים באופן קפדני את הוראות החוק, התקנות והנחיות

  .בניהולה, ולוודא קיומו של ממשל תאגידי המתאים לתפקודה כגוף מוסדיש

הגבוהה של השירות והניהול  םרמתך ולפעול לטובת העמיתים תוך שמירה על בכוונת החברה המנהלת להמשי

להמשיך ולנהל את תיק ההשקעות ע"י  שואפת החברה המנהלת .כפי שהיה בעברשבניהולה,  נותאפיינים את הקרהמ

 .גופים המתמחים בניהול איכותי וברמה גבוהה ככל האפשר

 הרגיל  העסקים ממהלך  החורגות תכניות .8

 מנת על המוסמך המשפט לבית לפנות כוונתה על והודיעה ההון שוק לרשות החברה הנהלתפנתה  2019שנת  במהלך

 בהתאם להמלצות חוות דעת בקרן הרגילה שנצבר של העודף הכספי  החלוקה ביצוע את המתיר שיפוטי צו לקבל

עתרה החברה לבית המשפט המחוזי במחוז   28.1.2020ביום    ."(שריג  דעת  חוות)להלן: "  שריג  שניתנה על ידי פרופ' עודד

 להרחבהמרכז, בבקשה לאישור המתווה לחלוקת העודף הכספי, והכל בהתאם להמלצות שהובאו בחוות דעת שריג.  

 .    שלהלן 9.3 סעיף ראה הכספי העודף בעניין
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 :בתקופת הדיווח ושינויים מהותיים  פעילותה  תוצאות, החברההעסקי של  מצבה .9

 :כספי מצב 9.1

לא למטרות רווח וכל הכנסותיה  פועלת, חברה המנהלת קופות גמל ענפיות, אי לכך החברה הינה החברה

 והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים.

התחייבויות החברה  נכסי החברה הינם בעיקר יתרות חובה של הקרנות המנוהלות בגין דמי ניהול לקבל לכיסוי  

 אשר עיקרן הן הוצאות לשלם.

 הון עצמי: 9.2

 אותקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל   

מיליון  10, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת יהיה 2012-פנסיה(, התשע"ב  קרן

 אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמל מפעלית.ש"ח. תקנות אלו 

 עודף כספי 9.3

המנוהל , הקרן מסלולי לכל מרכז חשבון כוללות "(המעבר מועד)להלן: " 1.1.2011-מ החל העמיתים זכויות

תיק  לתשואת בהתאם העמיתים של זכויות לאחר ביצוע חישוב המעבר נכון למועד אשר, הכללי במסלול

 לתאריך המשוערכות העמיתים זכויות על הנכסים עודף יתרת את המהווים סכומים בו ההשקעות, נזקפו

31.12.2010. 

הוחלט לבחון את נושא העודף כאמור  והסיבות להצטברותו בקרנות. לשם כך  30.5.2012בישיבת החברה מיום 

 . 2015(, אשר הגיש את  ממצאיו לחברה במהלך שנת EYהתקשרה החברה עם משרד רו"ח חיצוני )

ורכב מיו"ר הדירקטוריון מזכיר ומנכ"ל ה. הצוות הכספי העודף בנושא שידון מצומצם צוות מינה הדירקטוריון

הקרן, דירקטור מטעם הסתדרות המורים, דירקטור מטעם המדינה, סמנכ"ל הכספים והיועמ"ש. הצוות נועד 

עומדות בפני הקרן בנושא העודף הכספי ולהביא בפני הדירקטוריון את המלצותיו לבחון את האלטרנטיבות ה

 לגבי דרכי פעולה אפשריות. 

 בפני  להמליץ  הצוות  החליט, דוידוב  גיא'  פרופ  מטעם  מומחה  דעת  חוות  וקבלת  הצוות  של  ממושכים  דיונים  בתום

 כדלקמן: החברה דירקטוריון

בקרנות בתקופה שבה נוצר  שחסכה הרלוונטית העמיתים לאוכלוסיית הכספי מהעודף 70% של חלוקה"לשקול 

. מנגנון החלוקה מטרותיה קידום המשך לטובת בקרן יישאר הכספי מהעודף 30%. 1995-2010העודף הכספי בין 

מקצועי ויובא בפני הדירקטוריון. ההנהלה תשקוד על חיפוש ובחירת גורם מקצועי מתאים  גורםיוצע על ידי 

שוק ההון ולאחר מכן וכתנאי   רשותהנושא יובא בפני    החלוקה  מנגנון  שייקבע  לאחר.  החלוקהביעת מנגנון  ק  ןלעניי

 לחלוקה יתבקש אישור בית המשפט". 

 הדירקטוריון חברי החליטו הנושא של מעמיקה בחינה לאחרהחברה קיים דיון בהמלצות הצוות.  דירקטוריון

  ההנהלה לקדם את מסקנות הצוות מול הגורמים המתאימים. לאמץ פה אחד את המלצות הצוות ולהסמיך את

הנהלת החברה פנתה לפרופ' עודד שריג, משהיה בעבר הממונה על שוק ההון, וכן בעל מומחיות בתחום המימון, 

הציגו  29.10.2018במטרה לקבל חוות דעת על המתודולוגיה ודרך החלוקה המיטבית של העודף הכספי. ביום 

תו את חוות הדעת ומסקנותיהם לעניין אופן החלוקה. דירקטוריון החברה קיים דיונים בהמלצות פרופ' שריג וצוו

חוות דעת שריג והחליט לאמץ אותן במלואן. דירקטוריון החברה הנחה את הנהלת החברה לפעול לקדם פנייה 

קודם לפנייה לבית המשפט המוסמך, במטרה לקבל אישור לביצוע החלוקה בהתאם להמלצות חוות דעת שריג. 
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לבית המשפט, פנתה הנהלת החברה לרשות שוק ההון והודיעה על כוונתה לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת 

 לקבל צו שיפוטי המתיר את ביצוע החלוקה בהתאם להמלצות חוות דעת שריג.

עתירת הקרנות הוגשה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז. לאחר הגשת העתירה הורה בית  28.1.2020ביום 

 המשפט על המשך בירור ההליך בפני בית הדין האזורי לעבודה. 

הגישה בקשה להצטרף כצד  "(עגור)להלן: " קרן ההשתלמות עגור מיסודה של ארגון המורים 2020במהלך יולי 

וכן הגישה עתירה לבג"צ במסגרתה טוענת עגור כי בניגוד לקרנות, עגור נמצאת על סף  ,לעבודהלהליך בבית הדין  

עגור עתרה לבג"ץ וביקשה שבית המשפט העליון יורה למדינה, בין היתר, להעמיד את עגור העדר איזון אקטוארי.  

תימסר לערכאות  תאימהמעגור והודעה דוחות את טענות הקרנות  באותו מצב של עודף אקטוארי כפי הקרנות.

 ת.המתאימו

 מיליוני  149  של  סך.  מתוך סכום זה,  "חש  מיליוני  2,454-כ  של  סך  על  עומדת 31.8.2020  ליום  הכספי  העודף  יתרת

  ש"ח הינם כספי איזון אקטוארי.

 

 תוצאות כספיות של החברה המנהלת 9.4

הכנסות החברה נובעות מגביית  ."חש אלפי 23,735: הן 31.8.2020שהסתיימה ביום  לשנההכנסות החברה  סך

וקרן השתלמות למורים וגננות )על כל מסלוליה( מסלול רגיל  -דמי ניהול מעמיתי קרן השתלמות למורים וגננות

 וזאת בגובה ההוצאות שיש לחברת הניהול בפועל .  )על כל מסלוליה(  מסלול מקוצר–

 22,860הינן בסך של  )על כל מסלוליה(  רגיל מסלול -וגננות למורים השתלמות מקרןדמי ניהול בחברה  הכנסות

 .ש"ח  אלפי 875של סך  מקוצר מסלול -וגננות למורים השתלמות מקרןואלפי ש"ח 

חברה מחייבת את הקרנות המנוהלות על ידה, בהוצאות הניהול כדלקמן: הוצאות שניתן לייחס ישירות לקרן ה

, ובקרנות בין הרלוונטית. הוצאות שאינן ניתנות לייחוס, מחולקות בין הקרנותמסוימת, מחויבות במלואן לקרן 

 בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים. המסלולים הפעילים
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 :הנהלה וכלליות הלן פירוט הוצאות ל .א

 מחדש. מוין* 

 

 מקצועי ומשפטיהרכב ייעוץ   .ב

 

 

 

 באוגוסט  31לשנה שהסתיימה ביום       

      2020  2019  2018 

 באלפי ש"ח      
 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח

 13,023  13,533    דמי תפעול לבנקים המתפעלים  
 

12,538 

 1,898 שכר ונלוות 
 

1,814 * 
 

1,765 

 2,122 דמי ניהול  השקעות 
 

2,011 
 

1,983 

 - צד קשור-דמי ניהול תעודות סל 
 

41 
 

85 

 303 ביטוחים הנהלה  
 

171 
 

157 

 427 דמי גמולים לדירקטורים  חיצוניים וחברי ועדות  
 

412 
 

434 

 110  113  107   הוצאות לחברה מצטטת 

 929  *  689  700   אחזקת משרדים שכ"ד ותקשורת 

 2,025  2,194    ייעוץ מקצועי ומשפטי  
 

1,749 

 262  277  266    מנהל סיכונים  

 133  151  204    בקר השקעות 

 160  254  297   ניהול מערכות מידע 

 196  226  174   קצין ציות 

 239  156  221    דיוור לעמיתים  

 591  600  615    מיכון מערך ההשתלמות 

 194  141  139    חיתום הלוואות  

 17  *  346  510    פחת והפחתות  

 28  *   51  16    אחזקת רכב 

           

 
 

    23,726  22,501  21,570 

 באוגוסט  31לשנה שהסתיימה ביום       

      2020  2019  2018 

 באלפי ש"ח      
 

  באלפי ש"ח
 באלפי ש"ח

        
 

 

 270  273  302   ייעוץ משפטי  

 340  549  559   ביקורת פנים 

 283  293  284    חשבונותביקורת  

 594  621  715    ניהול כספים  

 220  247  291    ייעוץ מקצועי אחר  

 42  42  43    יועץ סוקס 

           

 
 

    2,194  2,025 
 

1,749 



 חברה מנהלת בע"מ -קרנות השתלמות למורים וגננות
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 פרטים נוספים: .ג

צד -החברה מחייבת את קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ

קשור בהשתתפות בהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים על ידי כל חברה. החזר בשנת 

פות השתתהדוח מקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים  חברה מנהלת בע"מ בגין 

 ש"ח(.אלפי  3,588)שנה קודמת ש"ח אלפי  3,925הסתכם לסך של  בהוצאות משותפות
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2020 וסטגובא 31ליום דוחות כספיים  
 

 
 

 

 

 

 

 תוכן העניינים 
 

 

 

 

 

 

 

  עמוד

 יםהמבקררואי החשבון ח דו 3

 על המצב הכספי ותדוח 4

 רווח והפסד ותדוח 5

 ליכל – 1ור בא 6-7

 חשבונאיתמדיניות  - 2ור בא 8-11

 לותגזרי פעימ-3באור  11

 רכוש קבוע-4באור  12

 חייבים ויתרות חובה – 5ור בא 13

 מזומנים ושווי מזומנים – 6באור  13

 עצמי ודרישת הון  הון – 7באור  14

 נטו ם,בשל הטבות לעובדי ותויבהתחיי – 8באור  14

 ות זכותזכאים ויתר – 9באור  14

 הכנסות מדמי ניהול – 10באור  15-16

 החברה ולות ההשתלמות שבניהות קרננתונים אוד -11באור  16-18

 כלליותו לההוצאות הנה –12 אורב 18-19

  העל הכנס מיסים -13 באור 19

 וצדדים קשורים עניין יבעל –41 רואב 19-22

   תתלויות ויתחייבוה -15 באור  23

  ות קעל השהושרותי תפעול וני -16באור  24

 התפתחויות אחרות ומידע נוסף -17באור  24
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 חברה מנהלת בע"מ נות ולגנמורים השתלמות ל קרנות
 

 סד רווח והפ ותדוח
 

      
סתיימה  שה לשנה
 באוגוסט 31ביום 

 

  לשנה שהסתיימה
 אוגוסטב 31ביום 

 

לשנה שהסתיימה  
 באוגוסט 31ביום 

      2020  2019  2018 

 ש"ח פי  באל  באלפי ש"ח   לפי ש"ח אב  באור    

          תהכנסו 

           

 21,575  22,503  23,735  10   לניהוי דמהכנסות מ 

           

 23,735    תנסו סך כל ההכ 
 

22,503 
 

21,575 

      
    

 

     הוצאות
     

      
    

 

 
הוצאות הנהלה 

 23,726  12  וכלליות
 

22,501 
 

21,570 

 9    וימון, נטהוצאות מ 
 

2 
 

5 
           

 23,735    תואההוצ כל סך 
 

22,503 
 

21,575 

      
   

  

 -  -  -     רווח לתקופה

      
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .מהדוחות הכספיים חלק בלתי נפרדהווים ם מרפיהמצורים הבאו
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2020 סטגוובא  31ליום פיים סדוחות הכבאורים ל
 

 לילכ – 1ור בא

לת מוגב החברה .1965ה בשנת אגדנת חברה מנהלת בע"מ–וגננות השתלמות למורים  קרנות .א
 ת. יוין לה הון מנוא בערבות

 
ר שינוי מבני להפיכת החברה למשרד האוצר בקשה לאישוהגישה  2007חודש אפריל לך במה .ב

תאם בה זה נעשה י"(. מהלךבנהמ )להלן: "השינוי רה מנהלת"החברה מ"קופה תאגידית" ל"חב
 ההון בנושא.נהלים שהוציא אגף שוק ופות הגמל ולחוזרים )ו( לחוק קו86סעיף וראת לה
החברה החלה  אגף שוק ההון.בהתאם לאישור  2010 מברבדצ 31ביום ני הושלם י המבוינהש

 .2011בינואר  1פעילותה ביום 
 

 לת שלרה מנהחבלר פוצלה שגידית, אתאה הניזציה בקופורגא-רהבוצע  כתוצאה מהשינוי המבני .ג
 לת.מנהידי החברה הת בנאמנות בולת( שמנוהההשתלמו נותגמל )קר תוקופות גמל ולקופ

ית ורישומית בין החברה המנהלת, פרדה חשבונאית, משפטה העשתהמבני נ ת השינויבעקבו
 . ןיותיהוהתחייבו ןת הגמל, נכסיהונכסיה והתחייבויותיה, לבין קופ

 

ההתאגדות של החברה. ת הגמל ותוקן תקנון וקופחדש ל וןננערך תק ן מחדש,גוארה תבמסגר .ד
ידי רשם על שר החברה און ההתאגדות של קנומשרד האוצר ות התקנונים אושרו על ידי

אולם מספר החברה לא ין, כי במסגרת השינוי המבני השתנה שמה של החברה, יצוהחברות. 
 השתנה.

 מנהלתהחברה . 2011ר ינואב 1 וםמי חדשה החלונת הבמתכל ועפילותה בלה את פעהחברה הח  
 הלן:שתי קרנות כמפורט ל

 
ראה לצאת לעובדי הו רותאפשתה, מתן אשר מטר - רגילול מסל-ננותרים וגקרן השתלמות למו

 רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים הבאים: להשתלמות.
 ת הקרן. ונקתדי הוראה על פי בהגדרת עונכללים ב  -
 עבודתם היחידה. שליש משרה אם זו חותמשרה ומעלה, או לפ ל חצייעור שבש מועסקים -
 .םשני 55 -תחת ללם מגי - 
  ת. אחרלעובדי הוראה ות תלמהש ןרים בקראינם חב  - 

 
ם ים את שכרהמסלול מיועד למורים אשר מקבל - מסלול מקוצר-קרן השתלמות למורים וגננות

למורים  שתלמותלקרן השאים להצטרף ינם רקרן ואה ןוף לתקנוהוראה בכפי בדועל פי דירוג ע
שנת שבתון ת בלקיבמשרה ח מורים ,55גיל  מעלוראה ל עובדי ה)בדרך כל מסלול רגיל-תוגננו

 ואחרים(.
 
 מסלולים חדשיםפתיחת  .ה

 הלכהים: מסלול לולים חדשפתחה החברה לרשות עמיתיה שני מס, 2012 פברואר החל מחודש
 יות(. מנ סלול ללא)מלול אג"ח מסו

 
 דמי ניהול: .ו

לכך, . אי טרות רווחלמ א יהיונכסיה ל תיה, פעילות החברה וכלל פי מטרון החברה ועעל פי תקנו
על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי שיקבע ניהול בדמי  הקרנותאת  מחייבתרה החב

 על פי הוראות הדין.
 

ים ביטוי בדוחות הכספיניתן ם, לא סיכמאותם נ להכנסותו "(יםס"הנכ –ות )להלן כסי הקרננל .ז
 .הקרנותשל ות בהכנסות ובהוצאחברה אין חלק בנכסים, לשל החברה מאחר ו
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 רה מנהלת בע"מ ב חות למורים ולגננות תלמהש קרנות
 
 2020באוגוסט   31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 ()המשך כללי – 1באור 

 
מסלול רגיל, -מות למורים וגננותהשתל כי קרןע בממונה נקברה מול ההחל שבמסגרת הדיונים  .ח

ה לעמיתיה. תייוובבהתחיי תוכל לעמודקרן י הטוארי שיבטיח כקנונה מנגנון איזון אקתתקבע ב
ופה שתיקבע על ידי החברה, בדיקה אקטוארית גנון זה תבצע הקרן, אחת לתקבמסגרת מנ
בזכויות  ידייםיים עתנוית לבצע שתהיה רשאיה ברחיקה זו, הנהלת התוצאות בדובהתאם ל
 ית. וארמת הבדיקה האקטהחל מהמועד שלאחר השל תיוצאים לשנת השתלמוהעמיתים ה

 
 31.8.2013וכן ליום  31.12.2008כאמור ליום , בדיקות ואר חיצוניאקטות עה באמצעהקרן ביצ

 יותיה כלפבהתחייבויד מועכולתה של הקרן לארי ועל יאשר הצביעו כי בקרן קיים עודף אקטו
ך גם ליום נערעודף אקטוארי בקרן,   על בסיסו קיים , אשרכאמורמאזן אקטוארי קרן. מיתי הע

  .24.12.2018ריך תאב ןורקטוריידואושר ב 31.8.2018
 2020מבר צדב 31 יוגש עד אשר 31.8.20דוח אקטוארי ליום  החברה עורכת הממונהלבקשת 
  .כמבוקש

 

 דרות: גה .ט

 יים אלה: ספת כבדוחו
 

 לת בע"מ.רה מנהלמות למורים וגננות חבת השתקרנו – הרהחב .1
 
 -ורים וגננותשתלמות למהול רגיל, קרן מסל-ים וגננותות למור" קרן השתלמ – הקרנות  .2

 ."רמסלול מקוצ
 

ות הפיקוח על , בתקנות מס הכנסה ובתקנ IAS24-כהגדרתם ב – צדדים קשורים  .3
 -ם(, התשע"ב מוסדייגופים ל עהשקעה החלים  ללי( כפות גמלסיים)קוננשירותים פי

2012. 
 
 .2010-"עים(, התשנתית כספיים שרך)דוחוגדרתם בתקנות ניירות עהכ –עניין  בעלי  .4
 
  .ישראל בע"ממי הראשון לבנק הבינלאוה -  פעלהמת הבנק  .5
 
 לשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד המחירים לצרכן שמפרסמת ה –מדד    .6
 
 . .יסכוןטוח וחבי שוק ההון,רשות  – וןשוק הה רשות  .7
 
 .2005 התשס"ה, – ות גמל(יים )קופשירותים פיננס ח עלהפיקוחוק  – חוק קופות הגמל  .8

 
 -תשכ"ד ה ,אישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה )כללים ל - הכנסה תקנות מס  .9

1964. 
 

מצו על ידי ואש ותרשנויים ופקנת -(IFRS -ינלאומיים )להלןתקני דיווח כספי ב  .10

דיווח כספי  יללים תקנוהם כו( IASB) ת בינלאומייםשבונאותקני חל ההועד

פרשנויות לתקנים בות ( לרIAS)  ות בינלאומייםונאותקני חשב (IFRS) ומייםבינלא

( או פרשנויות IFRICדיווח כספי בינלאומי )  יות שלשנקבעו על ידי הועדה לפרשנו אלה

 תאמה.בה (,SICות )שנוילפרדת דה המתמידי הועשנקבעו על 
 

ת וחוים בהון ודהשינוי דוחות על בדברמידע יתן לא נ 2020וגוסט בא 31ליום בדוחות הכספיים  .י

החברה , שהינה  זה בשל אופייה השונה של וזאת בהעדר משמעות למידע זומנים ,מעל תזרימי ה

 .העמיתיםשבונות צאותיה נזקפות לחסותיה והולא למטרות רווח וכל הכנ
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 חברה מנהלת בע"מ גננות רים ולמולהשתלמות  קרנות
 

 0202באוגוסט   31ליום פיים סדוחות הכים לורבא
 

 חשבונאיתת ניומדי - 2ור בא
 

 יםדוחות הכספיהצגת ה יסבס
 
 "(IFRS" :)להלןוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים כספיים ההדוחות ה .א

 15ום ון החברה בידירקטורי ום ע"יו לפרסשרוהדוחות הכספיים א.  ונההממ להנחיותוכן בהתאם 

 .2020בנובמבר 

 

 ע הצגהמטבע פעילות ומטב .ב
 

 ומעוגלים לאלף הקרוב.  טבע הפעילות של החברה,, שהינו מ"חים מוצגים בשספיהדוחות הכ

 ת העיקרית בה פועלת החברה.השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלי

 

 הדוחות הכספיים לשה יכת הערמתכונ .ג
 

תקנים אלו (. IFRSתקני  -נלאומיים )להלן ח כספי ביי דיוואלו נערכו בהתאם לתקנ ספייםחות כוד
 לים:כול

 (.IFRSבינלאומיים ) יווח כספיתקני ד .1

 (.IASתקני חשבונאות בינלאומיים ) .2

 (.SIC) יםומיבינלאת חשבונאו( ולתקני IFRICינלאומיים )הבהרות לתקני דיווח כספי ב .3

 
 .וחסכון שוק ההון ביטוח רשותות לוי והנחיות הגיכספיים נערכו בהתאם לדרישה הדוחות, ןכמו כ

 
 הדידבסיס המ .ד
 

 .העלות ההיסטורית  ו על בסיסהדוחות הוכנ
 

 



 

 9 

 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 2020באוגוסט   31ליום כספיים באורים לדוחות ה

 
 (שךמ)ה ות החשבונאיתינדיהמ -2ר באו

 
 באומדנים ושיקול דעתוש שימ .ה

ול קרה להשתמש בשיהחברשת הנהלת , נדIFRS - בהתאם לביניים יים וחות הכספהד יכתבער

אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים  ערכות, אומדנים והנחותדעת בה

 אלה. ומדניםמא נותת להיות שוולועל ת בפועלשהתוצאונסות והוצאות. יובהר ת, הכיבויווהתחי

שה החברה, נדריים של משים בהכנת הדוחות הכספנאיים המשם חשבובעת גיבושם של אומדני

ם הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול באשר לנסיבות ואירועי ניח הנחותההנהלת החברה ל

ניים ועל יצום ח, גורמית שונותהנהלת החברה על עובדובססת ם, מתדעתה בקביעת האומדני

 .אומדן בהתאם לנסיבות המתאימות לכלבירות ס תנחוה

וכרים בונאיים משים באומדנים חנוין שוטף. שיים באופות שבבסיסם נסקרם וההנחהאומדני

 ו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.בתקופה שבה תוקנ

 

 ניהול הון .ו
 

ל לת שמנה רהחבממזערי הנדרש  צמין עמל( )הוקופות גם פיננסיים )קוח על שירותילפי תקנות הפי

חברה ש מחדשים הנדרשקלים ב, ההון העצמי ההתחלתי 2012-שע"ב ה(, התקרן פנסיאו קופת גמל 

רה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת ן חלות על החבתקנות אלו אינ ון ש"ח.מילי 10ה ימנהלת יה

 גמל מפעלית.

 
 

 המדיניות החשבונאיתרי עיק
 

תקני " -להלןות להם )ומיים וההבהרבינלא ח כספיוויעל בסיס תקני ד ונוכה ספייםות הכוחהד

IFRS"השנתי ושעל ד הדיווח עמוץ מוקדם במולאיו הניתנים לתוקף אפורסמו ונכנסו ר ( אש
 החשבונאית של החברה, וכן בהתאם להנחיות הממונה.  ה המדיניותבסיסם נקבע

         
 שווי מזומנים .א
 

 ,קצר ם לזמןקדונות בתאגידים בנקאיייפת לרבו  ה,העות שנזילותן גבוהשק כוללים זומניםשווי מ
בלים אינם מוג רעד ההשקעה ואשממושה חודשים על שלו המקורית אינה עולה ופתםשתק

 .בשעבוד
 
 וערכוש קב .ב
 

 רות, בניכוי פחת שנצבר.פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישי
 
יים תקופת הח הישר לאורך טת הקוסיס שיב לשנתיים שווים עם ריועשב בשיחת מחופה

 נכס, כדלקמן:ימושיים בהש

   % 

   

 6-15  ציוד משרדיריהוט ו

 33  מיחשוב
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 חברה מנהלת בע"מ גננות השתלמות למורים ול תנוקר
 0202באוגוסט   31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 המשך() ונאיתמדיניות החשב -2באור 

 
 עובדיםל תויות בשל הטבוייבהתח .ג

 
על ידי  דרך כללקה. התוכניות ממומנות בלאחר העס ת הטבהבחברה קיימות מספר תוכניו

 ת.גדרות וכן כתוכניות הטבה מוגדרויות הפקדה מוגות כתוכנוהן מסוו לקרנות פנסיהת קדוהפ
 

 הטבות לעובדים לזמן קצר
 

אומי לביטוח ל תפקדוהבראה וה שה,חופת, ימי משכורו ובדים לזמן קצר כוללותת לעהטבו
 רותים. תן השיומוכרות כהוצאות עם מ

 
 הטבות לאחר פרישה

 
מחוסר  אתוזי אקטוארי שיטת שוו מוצגת לפי מעביד אינה -דעובסיום יחסי ת לייבוההתח

בד לסיום יחסי עו ם להתחייבותמחושבת בהתאמעביד  -מהותיות. ההתחייבות לסיום יחסי עובד
פרשות הולה בנה כלה ההתחייבות שאית כגובומוצג דהועים בהסכמי העבפישמוכפי  ,דמעבי

  .גמל ותופוק קרנות פנסיהות לטפשוה
 
 
 סותהכנהכרה ב .ד

 
יתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות ן נרווח והפסד כאשר ה כרות בדוחהכנסות מו

 העסקה ניתנות גיןו בו שיתהוהתהוו אש יזרמו לחברה וכן העלויותהכלכליות הקשורות לעסקה 
 הימן.אופן מדידה בלמ

 
 כיר בהכנסה:לה יים על מנתקים להתדבר הכרה בהכנסה, הנדרשפציפיים בנים הסלהלן הקריטריו

 
  י ניהולנסות מדמכה

 
 ות בעת התהוותן. ניהול נרשמ הכנסות מדמי
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 מ הלת בע"חברה מנרים ולגננות ות למוהשתלמ קרנות
 2020וסט וגבא  31 וםילדוחות הכספיים לים באור

 
 שך()המ ונאיתת החשבמדיניו -2באור 

 
 

 חכירות .ה
לגבי  ויים במדיניות של החברהשינ. הIFRS 16החלה ביישום  הרבח, ה2019בינואר  1החל מיום 

ן כל וח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגיחכירות הינם הכרה בד

יס הם בעלי הבס נכסישים וחכירות שבהן חוד 12על  הלוען אינה שתקופת ותכירלמעט ח החכירות

דומה לטיפול החשבונאי חשבונאי שישם טיפול י לירשא ה הקלה לפיה חוכרשווי נמוך )לגביהן ניתנ

 כירות תפעוליות(.חי בחהנוכ

ר כירה אשבהתחייבויות חהכירה החברה  IFRS 16שונה של בהתאם לכך, במועד היישום לרא

ם על ידי שימוש בשיעור ווניהמה תשלומי החכירה שנותרו, כחי שלנוהבהתאם לערך ה דדמנ

רות שסווגו ר חכיות שימוש עבונכס זכוב נה,שום לראשוייד הפתי של החברה במועהריבית התוס

ות החכירה, מותאם בגין הסכום של קודם לכן כחכירות תפעוליות, בסכום השווה להתחייב

 וח עלרו בדחסים לחכירה זו, שהוכיו המתיברצמראש או שנולמו שם שרה כלשהתשלומי חכי

 שונה.המצב הכספי מייד לפני היישום לרא

 לראשונה: היישוםבי לג לות שלהלןהקה בהחברה השתמש

 יעור היוון יחיד לתיק חכירות עם מאפיינים דומים באופן סביר.יישום ש -

 שחוד 12ך ושלהם מסתיימת ת הכירקופת החעבור חכירות שת IFRS 16החברה לא יישמה את  -

 .ממועד היישום לראשונה

 
 מגזרי פעילות-3ור אב
 

ל לת קופות גמהחברה מנהת. מאחר וגמל ענפיות ופוכק השתלמות המוגדרות החברה מנהלת קרנות

קרנות -ות שייכים למגזר פעילות גמלענפיות  על בסיס הוצאותיה בפועל, כל רכיבי ההכנסות וההוצא

 ות.השתלמ
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 ת בע"מ חברה מנהל ים ולגננותת למורהשתלמו תוקרנ

 
 2020וסט באוג  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 

 רכוש קבוע-4ר באו

 

        כב:הר .א 

 סה"כ   מיחשוב   ריהוט וציוד משרדי   

 באלפי ש"ח    באלפי ש"ח   באלפי ש"ח    

 
 עלות
 309   192  117 2018בספטמבר  1ליום  יתרה

 48   38  10 תוספות 

 (5)   (5)  - גריעות  

 352   225  127   2019באוגוסט  31ם ליו יתרה 

 18   9  9 תוספות 
        

 2020וגוסט בא 31ליום ה יתר 
 
 136  234   370 

         

        פחת שנצבר  

 267   172  95 2018בספטמבר  1יתרה ליום  

 20   16  4 תוספות 

 (5)   (5)  - יעות רג 

 282   183  99 2019 באוגוסט 31ם ליו יתרה 

 22   18  4 תוספות 
        

 2020גוסט באו 31יתרה ליום  
 
 103  201   304 

       הערך בספרים    

 70   42  28 2019באוגוסט  31ליום  

         

 66   33  33 2020באוגוסט  31ליום  

         

    33  6-15 % : -הפחת ב ירעו שי .ב 
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 חברה מנהלת בע"מ ולגננות למורים  השתלמות ותקרנ
 

 0202 באוגוסט  31ום ילם לדוחות הכספיי  ריםבאו
 

 חייבים ויתרות חובה – 5ור בא
 באוגוסט 31ליום       

      2020 
 

2019 
 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 
 , ייםם תיכונת למוריקרנות השתלמו
 153  171 ד קשורצ-הלת בע"מברה מנח-קחיםפמומורי סמינרים 

 
 -לול רגילמס -קרן השתלמות למורים וגננות

 1,677  725 צד קשור-ללימסלול כ

 
 –מסלול רגיל  -השתלמות למורים וגננותן רק

 147  158 צד קשור-מסלול כשר

 
 -מסלול רגיל -קרן השתלמות למורים וגננות

 4  3 קשורצד -חמסלול  אג"

 
  -נותים וגנת למורמולהשתקרן 

 82  491 צד קשור-לול כללימס-סלול מקוצרמ

 
  -גננותת למורים וקרן השתלמו

 2  5 רשוקצד -כשר ולסלמ-ל מקוצרמסלו

 
  -קרן השתלמות למורים וגננות

 -  1 צד קשור-מסלול אג"ח-מסלול מקוצר

 482  764 הוצאות מראש 

 4  - אחרים 
         

 2,551  2,318    חובה ותרים ויתסך הכל חייב 

 מזומנים ושווי מזומנים – 6באור 
 

 הרכב .א

 באוגוסט 31ם ליו      .ב 

      2020 
 

2019 
 באלפי ש"ח  חלפי ש"בא      

 157  473 מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית 
 120  150 פקדונות לזמן קצר 
         

 277  623    מניםווי מזוסך הכל מזומנים וש 

 

 פים: ים נוסטרפ .ב
 .0.01% של מופקדים ברמה יומית לפז"מ הנושא שיעור ריבית קאיים המזומנים בתאגידים הבנ

 
שים. דים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודהמופק מן קצרזפקדונות ל

 0.06%בשיעור  31.8.2019ום ולי 0.07%בשיעור 31.8.2020הפקדונות נושאים ריבית  ליום 
 

  ים.ם צמודופיקדונות לזמן קצר איננים המזומ
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 "מ בעחברה מנהלת השתלמות למורים ולגננות  קרנות

 
 2020באוגוסט   31יום לפיים ות הכסחאורים לדוב

 
 

 עצמי ודרישת הון  הון – 7באור 
 

 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 
ופת ת של קמזערי הנדרש מחברה מנהלצמי ( )הון עלמים )קופות גננסיפי תיםלפי תקנות הפיקוח על שירו

ברה מנהלת דרש מחשים הנדבשקלים ח יהתחלתה , ההון העצמי2012-קרן פנסיה(, התשע"ב  או גמל
 מיליון ש"ח. 10יהיה 

 .ענפיתתקנות אלו אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמל 
 

 
 נטו ,םבשל הטבות לעובדי תוויבהתחיי – 8באור 

 
ל. גמ וקופות כוסה בעיקרה על ידי תשלומים לקרנות פנסיהמ נטו בשל הטבות לעובדים, תחייבותהה
נם בשליטת וניהול החברה, ולפיכך לא ניתן להם ולהתחייבויות שבגינן הן מור איקדו כאכומים שהופהס

ור אמכוסה כמ ת ההתחייבות שאינהרית תא קפתות המוצגת במאזן משביטוי במאזן. התחייב, הופקדו
 לעיל.

 
 
 
 

 ות זכותם ויתרזכאי – 9באור 

 באוגוסט 31ליום       

      2020 
 

2019 
 י ש"חבאלפ  באלפי ש"ח      

 2,458  2,305 הוצאות לשלם 
 141  346 שיקים לפירעון והתחייבויות לנותני שרותים 
 164  165 רתוחייבויות אחרות בשל שכר ומשכעובדים והת 
 139  179 בראהוה  ופשהחלהפרשה  

 2,902  2,995    רות זכותים ויתסך הכל זכא 
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 בע"מ מנהלת חברה ננות ם ולגריוהשתלמות למ קרנות
 
 2020באוגוסט   31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 הכנסות מדמי ניהול – 10באור 

 :ההרכב .א
 

 ניהול מצבירה:דמי 

 

באוגוסט 31ביום מה יילשנה שהסת        

      2020 
 

2019 
 

2018 

 באלפי ש"ח  לפי ש"חבא  "חבאלפי ש      

  דמי ניהול מצבירה: 

 

   

 22,860 ול רגיל מסל -תוגננו מות למוריםהשתל רןק 

 

21,707 

 

20,843 

 732  796  875 מסלול מקוצר -קרן השתלמות למורים וגננות 
           

 21,575  22,503  23,735    סך הכל 

 
 
 ם: פיים נוסטרפ .ב

 

אות וצהיהול לפי נדמי  רשאית לגבותגמל ענפית  ת של קופתהמנהל החברה מתוקף היותה חברה (1

 .מיתרת הכספים הצבורה בחשבונו של כל עמיתלשנה  2%יעור של לשפוף בכעל והוציאה בפוש

 
 הוצאות שניתן לייחסן: קמבהוצאות הניהול כדלעל ידה, נות המנוהלות החברה מחייבת את הקר (2

ינן הרלוונטי. הוצאות שאאו המסלול אן לקרן ת במלו, מחויבוולמסלול מסוימים רןקלשירות י

 בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים.בין המסלולים ורנות בין הקמחולקות  ,ייחוסל תניתנו
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 חברה מנהלת בע"מ לגננות השתלמות למורים ו קרנות
 2002באוגוסט   31ליום ם פיי כסבאורים לדוחות ה

 שך(:)המ הכנסות מדמי ניהול – 10ר באו

 רטים נוספים )המשך(:פ .ב

חס ליתרה החודשית הממוצעת ביים, העמית ו מחשבונותשנוכ ולהל דמי הניהשיעור האפקטיבי ש (3

 של הנכסים נטו:

 פרוט לפי מסלולים:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ההחבר ולשתלמות שבניההה ותנתונים אודות קרנ -11באור 

 עברותוה מיםתשלותקבולים, מנוהלים,  סיםנכהיקף  .א

באוגוסט  31ליום  
2020  

 םתיימה ביולשנה שהס
 2020גוסט באו 31

 תשלומים  תקבולים  נוהליםכסים מסך נ 
 אלפי ש"ח 
      

 1,026,633  1,692,326  17,037,329 רגילמסלול -קרן השתלמות למורים וגננות

 42,250  120,905  768,842 קוצרמ מסלול-תוגננומורים ל שתלמותן הקר

 1,068,883  1,813,231  17,806,171 ך הכלס
 

וסט באוג 31 ליום 
2019  

ה ביום לשנה שהסתיימ
 2019באוגוסט  31

 לומיםתש  תקבולים  נכסים מנוהליםסך  
 פי ש"חאל 
      

 1,037,821  1,606,405  15,866,381 רגיל ולמסל-קרן השתלמות למורים וגננות

 46,911  113,275  698,238 ל מקוצרמסלו-תוגננוקרן השתלמות למורים 

 1,084,732  1,719,680  16,564,619 סך הכל
 

 

 

 

 

 

 

  באוגוסט 31 לשנה שהסתיימה ביום

2018 2019  2020  
 :הגילר קרן    

 כללי ולמסל 0.14%  0.14% 0.15%
  כשרמסלול  0.14%  0.14% 0.14%
 מסלול אג"ח 0.14%  0.14% 0.14%

     
 :צרתן מקוקר    

 מסלול כללי 0.11%  0.12% 0.12%
 מסלול כשר 0.11%  0.12% 0.12%
 מסלול אג"ח 0.11%  0.12% 0.12%
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 חברה מנהלת בע"מ לגננות השתלמות למורים ו קרנות
 

 2020באוגוסט   31יום לפיים ות הכסאורים לדוחב
 המשך(:) ל החברהנות ההשתלמות שבניהוקר תום אודנינתו -11באור 

 והעברות )המשך( תשלומיםים, תקבול הלים,מנו היקף נכסים .א

 

באוגוסט  31ליום  
2018  

ביום  ה שהסתיימהלשנ
 2018גוסט באו 31

 תשלומים  תקבולים  סך נכסים מנוהלים 
 ש"חאלפי  
      

 962,093  1,546,002  15,117,078 מסלול רגיל-ת למורים וגננותהשתלמוקרן 

 42,888  105,701  644,619 וצרמסלול מק-מורים וגננותל השתלמותקרן 
 סך הכל

 
 

15,761,697  1,651,703  1,004,981 

 

 עברות כספיםה .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח.אלפי   7,336* כולל העברות בין מסלולים בסך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח.אלפי  6,812סך עברות בין מסלולים בל ה* כול
 

 

 

 

 

  

לשנה שהסתיימה 
וסט באוג 31ביום 

2020 
  

   באלפי ש"ח  

     *חריםופים אברה מגהעברות לח
   8,298  מקרנות השתלמותהעברות 

   8,298  ך כל העברות לחברהס
     

     *אחרים גופיםהחברה להעברות מ
   (254,679)  לקרנות השתלמותהעברות 

     ת מהחברהברוהעל סך כ

   (246,381)  העברות, נטו

  

שהסתיימה  לשנה
וסט גבאו 31ם ביו

2019 
  

   לפי ש"חבא  
     *ים אחריםחברה מגופהעברות ל

   7,914  למותות השתמקרנ העברות

   7,914  סך כל העברות לחברה
     

     *פים אחריםלגוהעברות מהחברה 
   (220,429)  השתלמותלקרנות העברות 

   (220,429)  סך כל העברות מהחברה

   (212,515)  ת, נטוהעברו
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 חברה מנהלת בע"מ רים ולגננות ות למוהשתלמ קרנות
 2020סט באוגו  31ליום ם יי הכספ באורים לדוחות 

 )המשך(: ות ההשתלמות שבניהול החברהנתונים אודות קרנ -11באור 

 )המשך( העברות כספים .ב

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ש"ח.אלפי  7,412בסך  העברות בין מסלולים ולל* כ
 
 לה וכלליותות הנההוצא –12 אורב
 הרכב: .א

 
פי  אל 849 -2018ש"ח,  אלפי  869 -2019)  ש"חאלפי  934בסך הנהלה וכלליות כוללות הוצאות מיכון  הוצאות

 . (חש"
 .מחדשוין מ* 

 

  

שהסתיימה  לשנה
וסט גבאו 31ם ביו

2018 
  

   לפי ש"חבא  
     *ים אחריםחברה מגופהעברות ל

   7,796  למותות השתמקרנ העברות

   7,796  סך כל העברות לחברה
     

     *פים אחריםלגוהעברות מהחברה 
   (235,286)  השתלמותלקרנות העברות 

   (235,286)  סך כל העברות מהחברה

   (227,490)  ת, נטוהעברו

 וסטוגבא 31ום לשנה שהסתיימה בי      
      2020  2019  2018 

 באלפי ש"ח  לפי ש"חבא  באלפי ש"ח      

 12,538  13,023  13,533    דמי תפעול לבנקים המתפעלים  

 1,765  * 1,814  1,898 ותור ונלכש 

 1,983  2,011  2,122 ל  השקעותדמי ניהו 

 85  41  - צד קשור-תעודות סל ניהול דמי 

 157  171  303 הנהלה ביטוחים  

 427 י ועדות יים וחברגמולים לדירקטורים  חיצונ דמי 
 412 

 434 

 110  113  107   הוצאות לחברה מצטטת 

 929  *  689  700   שורתק"ד ותכש דיםאחזקת משר 

 1,749  2,025  2,194    י ועי ומשפטייעוץ מקצ 

 262  277  266    סיכונים מנהל  

 133  151  204    בקר השקעות 
 160  254  297   מערכות מידעניהול  
 196  226  174   קצין ציות 
 239  156  221    דיוור לעמיתים  
 591  600  615    תמושתלון מערך ההמיכ 
 194  141  139    תום הלוואות חי 

 17  *  346  510    פחתות וה פחת 
 28  *   51  16    אחזקת רכב 

           

 
 

    23,726  22,501  21,570 
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 ת בע"מ ה מנהלרחב גננות השתלמות למורים ול תרנוק
 

 2020באוגוסט   31ליום פיים ות הכסבאורים לדוח
 

 המשך -וכלליות  לההוצאות הנה – 12 באור
 

 ם : פרטים נוספי .ב
ד, . עד אותו מוע2011בינואר  1החלה פעילותה במתכונת שלאחר השינוי המבני ביום  חברהה .1

בנוסף ועל פי . הלותורנות המנירות כהוצאות של הקשו ילמו ונרשמשו תווכללי להההנהוצאות 

ת אשר בהן נשא מוונת ההתקשרות עם המתפעל החברה נושאת בהוצאות מסוים במתכהשינויי

ורן באופי המיוחד של הקרנות ובתפעול שנת ההשתלמות לעמיתים שר מקמתפעל בעבר ואה

 ל.המשתלמים במסלול הרגי

ברה קחים חפינרים ומם תיכוניים, מורי סמורישתלמות למות הנקראת  בתיחיהחברה מ .2

על  םליבהתאם ליחס הנכסים המנוההמשותפות, הוצאות תתפות בהשב ורצד קש-מנהלת בע"מ

מקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים   הדוחבשנת  החזר .הידי כל חבר

אלפי ש"ח  3,925 כם לסך שלהסת תשותפומת וצאשתתפות בהוחברה מנהלת בע"מ בגין ה

 ש"ח(. פיאל 3,588 -2019)

 
 ה ל הכנסע מיסים -13 באור

 
ערך מוסף,  גדרתו בחוק מס" כהמלכ"ר" -ל "פימ"מוסד כס החברהשונה סיווגה של  2015בשנת  א.

 רהב, פועלת החבפועל (.1/1/2011שינוי זה נכנס רטרואקטיבי החל מיום הקמתה ) .1975-התשל"ו

בעות רנות המנוהלות על ידה, נקהקלות ממתקבנסותיה מדמי ניהול הוהכא מטרות רווח לברה לחכ

  ל פי הוצאותיה בפועל.ע

 
נחשבים כשומה סופית לפי סעיף  2016וכולל שנת הוגשו לשנים עד ש דוחות החברה -שומות מס ב.

 .הכנסה לפקודת מס הכנסה ובכפוף לתנאים הקבועים בפקודת מס 145

 
 וריםקש וצדדים עניין יבעל –41 רואב
 

למורים  בקרנות השתלמות טהי השליבאמצע יםמחזיקדינת ישראל ומשראל ם ביהסתדרות המורי .א

 מ.ולגננות חברה מנהלת בע"

 
מאמצעי השליטה/מכוח  25%תאגידים אשר  -ם בישראלילהסתדרות המורצדדים קשורים  .ב

 רים בישראל.וות המרתדהס קים על ידיההצבעה/מהסמכות למנות דירקטורים מוחז

 

הצבעה/מהסמכות מכוח המאמצעי השליטה/ 25%ם אשר דיתאגי -ראלים קשורים למדינת ישצדד .ג
 ת ישראל. ינלמנות דירקטורים מוחזקים על ידי מד
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 חברה מנהלת בע"מ רים ולגננות והשתלמות למ ותקרנ
 
 2020באוגוסט   31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 המשך -שוריםקדדים צו יןיבעלי ענ -41 באור

 
 

 ת עם צדדים קשורים:אווהוצ נסותונים בדבר יתרות, הכנת .ד
 

 :צדדים קשוריםבעלי עניין ו ת עם יתרו .1
 
 :2020ט באוגוס 31הרכב ליום  

 

 
 
 
 

 :1920באוגוסט  31הרכב ליום 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

ר בדב
תנאים ראה 

 אוריב

בעל עניין 
וצדדים 

קשורים 
 אחרים

יתרת חוב שוטף הגבוהה  
 שנהתקופה של ביותר ב
 31יימה ביום שהסת

  גוסטובא
 באלפי ש"ח  חש" באלפי       

 
מסלול -רים וגננותמומות להשתלקרן 
 1,605  886 10 גין דמי ניהול יבים בחי-רגיל 

 
מסלול -וגננות ם וריקרן השתלמות למ

 497  497 10 בגין דמי ניהול  חייבים-קוצרמ

 

 
–קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי 

-מע"נהלת בחברה מ -יםסמינרים ומפקח
 171  171 )ב(12  הוצאות ת בגין השתתפוב םיייבח

 (170)  (170)  מורים()הסתדרות ה הוצאות לשלם-איםזכ 

      

בדבר 
ם ראה יתנא
 רביאו

בעל עניין 
וצדדים 

קשורים 
 אחרים

יתרת חוב שוטף הגבוהה  
 שנהתקופה של ביותר ב

 31ה ביום שהסתיימ
  טבאוגוס

 ש"חפי באל  באלפי ש"ח       

 
מסלול -וגננותת למורים למותקרן הש

 2,524  1,828 10 י ניהול גין דמחייבים ב-רגיל 

 
מסלול -ות ננוג קרן השתלמות למורים

 1,042  84 10 דמי ניהול  חייבים בגין-רמקוצ

 

 
–קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי 

-ת בע"מחברה מנהל -סמינרים ומפקחים
 840  153 )ב(12   אותהוצגין השתתפות בבים ייבח

 (126)  (126)  ים(הוצאות לשלם )הסתדרות המור-זכאים 



 

 21 

 מ "חברה מנהלת בע ותגננהשתלמות למורים ול קרנות
 

 2020באוגוסט   31ליום חות הכספיים באורים לדו
 

 המשך -וצדדים קשורים בעלי עניין –14 באור
 

 ורים:קשים והוצאות עם צדד סותהכנ, יתרות תונים בדברנ .ד
 

 :ין וצדדים קשורים בעלי עני עם תעסקאו .2
 

 

 
 145נהלת בע"מ בסך וניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מת השתלמות למורים תיכרנושל קחלקה כולל * 

אלפי  148- 31.8.2018תיימה ביום ולשנה שהס ש"ח אלפי 146- 31.8.2019נה שהסתיימה ביום )לש .ש"ח אלפי
 ( .ש"ח

 
 

      

בדבר 
תנאים 

 יםדדים קשורים אחרבעל עניין וצ ביאור ראה

       

לשנה 
מה שהסתיי

 31ביום 
 באוגוסט

2020 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט

2019 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט

2018 

       
 באלפי ש"ח

 

       

  21,575 22,503 23,735 10 מי ניהולמד כנסותה 

 

ם ת למורילמוהחזר מקרנות השת
י סמינרים ומפקחים  רמו ים,ניתיכו

מ בגין השתתפות "עת בנהלרה מחב
 3,655 3,588 3,925 )ב( 12 בהוצאות משותפות

 

 
החזר הוצאות להסתדרות המורים 

 528 528 531  *  שכר מנכ"לבישראל בגין 
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2020וסט וגאב  31 םוליים וחות הכספיבאורים לד
 

 המשך -דים קשוריםצדו ענייןבעלי  –14 באור
 

 
 :המשך–דדים קשורים בדבר יתרות, הכנסות והוצאות עם צ וניםנת .ד

 

 ייםמפתח ניהול יהטבות לאנש .3
 
 
 

 
 באוגוסט 31ביום  לשנה שהסתיימה 

 
  2020  2019  2018 

 
מס'  

 אנשים
 סכום  

 
מס' 

 אנשים
' מס  סכום  

 אנשים
 כום ס 

 "חאלפי ש    אלפי ש"ח    "חש ילפא    
             
             

 ,4331  9  ,5041  9  ,2501  9  *בות לזמן קצר הט
             
             
  9  2501,  9  4501,  9  4331, 

 
 .בותחש ירותיש ו  ספיםכ, סמנכ"ל * כולל תשלומים למנכ"ל/מזכיר, יו"ר, דירקטור חיצוני, נציגים חיצוניים

 
 ענין אחריםלבעלי  הטבות .4

 

 ורים:דדים קשצעסקאות עם ה יתנא .ה
לך העסקים הרגיל עם צדדים קשורים ובעלי עניין, במהעשה ברה נילותה הכספית של החחלק מפע

טרם נפרעו לתום השנה, אינן מובטחות, אינן נושאות ריבית וחישובן יעשה רות שתוק. יחירי שבמו
 31בימים  וים שהסתיימשנלשלם. ל ובל אקסכומים ל במזומן. לא התקבלו או ניתנו ערבויות בגין

בגין סכומים  לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים חברה, ה2019באוגוסט  31-ו 2020באוגוסט 
 .םקשוריצדדים מ לקבל

 .16 יין הסכם עם מנהל ההשקעות ראה באורלענ
 

 סטאוגוב 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2020  2019  2018 
 סכום   םאנשי 'מס  ם סכו  םשימס' אנ  סכום   שיםמס' אנ  
 אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    
             

 ,8061  1  ,7081  1  ,8171  1  דמי ניהול השקעות
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 0202ט סוגבאו  13ליום ים באורים לדוחות הכספי

 
   תלויותת ויתחייבוה -15 באור 

 
של  ותרטו בחוק בגין חובבנסיבות שפו רןטיל התחייבות על הקמ 1958"ח חוק הגנת השכר התשי .א

 לקרנות.יהם שלא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לעובד בידיםמע

 

ח ש" אלפי 4,348 -כרכים בסך מוע 31.8.2020ליום  נותהפרשות לקרבגין מעסיקים  ותחוב יתרת .ב
נמסרו לגבייה באמצעות ך חוב זה מתו ש"ח יאלפ 1,753 -כשל  סך (.ש"ח אלפי 3,221 -31.8.2019)

 (."חשלפי א 2,109- 31.8.2019) רך דיןעו

 

שכר  אלפי ש"ח להבטחת תשלומי 146חייבות תלויה במסגרת ערבויות בנקאיות בסך ברה התלח .ג
 ה.הדירה של משרדי החבר

 
ה , בבקשלבית המשפט המחוזי במחוז מרכז עתרה החברה 28.1.2020ביום :66271-01-20פ ה" .ד

ריג. בית בחוות דעת ש אוהתאם להמלצות שהובהמתווה לחלוקת העודף הכספי והכל בשור לאי
רשות שוק ההון. בהמשך, הורה בית המשפט על המשך בירור ההליך בפני משפט ביקש את עמדת 

  ה.לעבוד בית הדין האזורי
קשה שה בהגי ("עגור)להלן: " השתלמות עגור מיסודה של ארגון המוריםן הקר 2020במהלך יולי 

סגרתה טוענת עגור כי בניגוד במ ירה לבג"צעתוכן הגישה  ,עבודהלהצטרף כצד להליך בבית הדין ל
ט ת המשפעגור עתרה לבג"ץ וביקשה שבילקרנות, עגור נמצאת על סף העדר איזון אקטוארי. 

נות. להעמיד את עגור באותו מצב של עודף אקטוארי כפי הקר תר,ון יורה למדינה, בין היהעלי
לו כנגד המדינה ת עגור שהועוענלתיק ומתנגדות לט ופםמתנגדות לבקשה של עגור לצירות הקרנ

 ת.תימסר לערכאות המתאימומטעם הקרנות  מתאימה הודעה במסגרת הבג"ץ שהוגש על ידי עגור.
כן קשה להעריך את סיכויי בקשת המדינה ועל דת כת הדוח, טרם נתקבלה עמערי עדנכון למו

 קבל.החברה להת
 

ת תובענה ייצוגיר בקשה לאישות מצאה למשרדי הקרנוהו 17.5.2020ביום  : 22866-05-20 ת"צ .ה
חברות המנהלות קרנות השתלמות. על פי המבוקש  12התביעה הוגשה כנגד קרנות המורים ועוד 

, כאשר נטען כי כל הנתבעות סיווגו בטעות תעוסעדים שונים כנגד הנתב תבקשיםבבקשה, מ
ובעים התמס. בקציר האומר, קרנות ההשתלמות כחייבות ב ר עמיתיבעבועברו הפרשות שהו

כי כלל קרנות ההשתלמות הנתבעות מחשבות באופן שגוי את תקרת הטבת המס וזאת  טוענים
בעים, הבסיס והתודשי ולא שנתי.  לטענת בסיס חמשום שהן מחשבות את תקרת ההטבה על 
"המחשב )המחשב את זכויות  הנתבעותכלל שאצל לטעות החישובית אצל הנתבעות מקורו בכך 

ה ורשלנית כך שהוא איננו מתואם עם הוראות החוק השונות ת בצורה שגויכנהעמיתים הח.מ.( תו
 עים, כי בחלק מן המקריםם התובבקשר עם החישוב ופגע בצורה דרמטית בעמיתים". עוד טועני

ן טוענים כי עבר, וכין הים בגקנה הטעות ותוכנת המחשוב לעתיד מבלי לפצות את העמיתות
 אימות. מתת לא קיימו בקרות החברות המנהלו

ה לאישור התובענה הייצוגית הועברה לחברת הביטוח ובתיאום עם החברה מונה עורך הבקש
ברה עודנה לומדת את הח יים,עריכת הדוחות הכספ למועד וןנכ דין לייצג את קרנות המורים.

 .ן האפשרית בשלב זהפעתשאת ה הטענות ללא יכולת אמיתית להעריך
 
 

יעות תב קיומן של ידוע לחברה על אליים פסכת הדוחות העריכליום ו 2020גוסט באו 31ליום .ו
 . פעה מהותית על הדוחות הכספייםלהן יש השכנגד החברה,   נוספים יםמשפטיות/הליכים משפטי
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 חברה מנהלת בע"מ ולגננות  השתלמות למורים
 2020ט סגובאו  31ליום ים הכספיבאורים לדוחות 

 
 

 
 

  ות קעל השוהוני שרותי תפעול -16באור 
 

אגיד של סעיף ח' )ספקים ונותני שרותים( בדוח עיסקי ת מידע נוסף ברמת כלל החברה –ג'  חלקראה 

 ברה.חה

 
 
 סףנו התפתחויות אחרות ומידע -17באור  

 

 נגיף הקורונה

רצות של מגפת וירוס "הקורונה" ברחבי העולם. כחלק חלה התפ 2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 

מדינות אחרות, נקטה ישראל בשורת צעדים, ראל, ובדומה לת התפשטות נגיף הקורונה בישבלימ מתהליך

ל הציבור בישראל, כל לות והתנהלותות על פעיבמסגרתם פרסם משרד הבריאות הישראלי סדרת מגבל

לעניין פעולות למידע נוסף  בכלל ועל שוק ההון בפרט. ידי על פעילות המשקיאשר השפיעו באופן מ

ל ידי ות המנוהלות ענהקרשלכה על נכסי היף הקורונה והברה במסגרת התמודדותה עם נגטה החשנק

  .של החברה בדוח הדירקטוריון 2.2סעיף ראה  החברה

 


